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На основу члана 183. и 184. Устава Републике Србије (''Службени гласник РС'', број
98/06), члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. 108/13, 142/14, 68/15-др.закон и 103/15) и члана 31.
алинеја 6. и 2. Статута Аутономне покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број 20/14),
Скупштина Аутономне покрајине Војводине на седници одржаној дана 29. децембра
2015. године, д о н о с и
ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО

Члан 1
Овом покрајинском скупштинском одлуком (у даљем тексту: одлука)
-процењују се приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година
(нераспоређени вишак прихода и неутрошена средстава из ранијих година),
-утврђују се расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину и
распоред процењеног износа пренетих неутрошених средстава из ранијих година на расходе и
издатке, висина буџетског дефицита и укупног фискалног дефицита и извори за његово
финансирање,
-уређује се начин преузимања обавеза, коришћења и извршења средстава распоређених овом
одлуком и права и обавезе корисника буџетских средстава и
-исказује се број и структура запослених по корисницима јавних средстава, који у смислу
Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (''Службени
гласник РС'' број 68/15) припадају систему Аутономне покрајине Војводине, као и број
запослених за које није могуће умањење основице у складу са Закона о привременом
уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања
код корисника јавних средстава (''Службени гласник РС'', број 116/2014) и висина средстава за
који планирана маса средстава за плате није могла бити умањена по наведеном основу.
Поједине одредбе ове одлуке примењују се и на друге кориснике јавних средстава.

Члан 2
Буџет Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину, односно свеобухватни план прихода и
примања и план расхода и издатака, организован је у два одвојена рачуна и то: а) рачун
прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и расхода и
издатака за набавку нефинансијске имовине и б) рачун финансирања који обухвата примања
од продаје финансијске имовине и задуживања и издатке за набавку финансијске имовине и за
отплату кредита и зајмова.
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А) РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА ОСТВАРЕНИХ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ И РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
РЕД.
БР.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

IX
X

НАЗИВ
Приходи
Примања од продаје нефинансијске имовине
Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (I+II)
Расходи
Издаци за нефинансијску имовину
Укупни расходи и издаци за нефинансијску имовину (IV+V)
НЕТО НАБАВКА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (II-V)
Буџетски дефицит (III-VI)

ИЗНОС
у динарима
53.597.163.199,47
12.100.000,00
53.609.263.199,47
54.228.888.029,48
1.419.805.825,28
55.648.693.854,76
-1.407.705.825,28

разлика између укупног износа прихода и примања од продаје
нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за
нефинансијску имовину
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних
политика)
Укупан фискални дефицит (VIII-IX)

-2.039.430.655,29

буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама
које су извршене у циљу спровођења јавних политика и за субвенције
дате у форми кредита или набавке финансијске имовине

-2.062.980.655,29

23.550.000,00

Б) РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
РЕД.
БР.

I

НАЗИВ

ИЗНОС
у динарима

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине
- примања од наплате главнице дуга по кредитима 264.090.100,00
динара
- приходи од продаје капитала субјеката приватизације са
територије Аутономне покрајине Војводине 10.000.000,00 динара
- остала примања од продаје финансијске имовине 10.000,00 динара

II

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине
Отплата главнице 2.113.398.750,00 динара

III
IV
V

Резултат рачуна финансирања (I-II)
Пренета неутрошена средства из ранијих година
Укупно за покриће укупног фискалног дефицита (III+IV)

2

274.100.100,00

2.113.398.750,00

-1.839.298.650,00
3.902.279.305,29
-2.062.980.655,29
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Члан 3

Укупни приходи и примања заједно са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година и укупни
расходи и издаци планирају се према изворима финансирања и економским класификацијама у
следећим износима и то:
ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
И зв о р
фина н с ира ња

Еко но м с ка
кл а с иф ика циј а

3

Опис

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА

КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАСНА
ЕВИДЕНЦИЈА
13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

14

Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

31

3.480.260.723,13
416.757.684,73
5.260.897,43

2.275.944.789,36

КАПИТАЛ
13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

14

Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

311

1.853.940.091,23
416.757.684,73
5.247.013,40

2.275.944.789,36

КАПИТАЛ
13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

14

Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

32

1.853.940.091,23
416.757.684,73
5.247.013,40

1.626.334.515,93

УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА
13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

321

1.626.320.631,90
13.884,03

1.626.334.515,93

УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА
13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

7

3.902.279.305,29

1.626.320.631,90
13.884,03

53.597.163.199,47

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

04

Сопствени приходи буџетских корисника

05

Донације од иностраних земаља

06

Донације од међународних организација

07

Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

3.860.000,00

56

Финансијска помоћ ЕУ

2.362.400,00

71

17.816.809.900,00
9.697.000,00
179.164.167,00
5.944.000,00
23.231.285,00
35.556.094.447,47

11.113.376.735,00

ПОРЕЗИ
01

711

11.113.376.735,00

Приходи из буџета

11.100.000.000,00

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ
01

714

11.100.000.000,00

Приходи из буџета

13.376.735,00

ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ
01

13.376.735,00

Приходи из буџета

3
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ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА

35.602.632.132,47

ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ
01

Приходи из буџета

05

Донације од иностраних земаља

06

Донације од међународних организација

07

Трансфери од других нивоа власти

56

731

15.000.000,00
5.944.000,00
23.231.285,00
35.556.094.447,47
2.362.400,00

Финансијска помоћ ЕУ

5.944.000,00

ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА
05

732

5.944.000,00

Донације од иностраних земаља

ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
06

Донације од међународних организација

56

Финансијска помоћ ЕУ

733

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

74

2.362.400,00

35.571.094.447,47
15.000.000,00
35.556.094.447,47

6.866.457.332,00

ДРУГИ ПРИХОДИ
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

741

6.683.433.165,00
179.164.167,00
3.860.000,00

6.223.571.035,00

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
01

742
01
04

743

Приходи из буџета

6.223.571.035,00

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА

189.460.229,00
41.201.000,00

Приходи из буџета

148.259.229,00

Сопствени приходи буџетских корисника

30.000,00

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ
01

744

30.000,00

Приходи из буџета

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА
08

745

04

77

449.536.068,00
418.631.130,00

Приходи из буџета

30.904.938,00

Сопствени приходи буџетских корисника

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
01
03

771

772

9.697.000,00

Социјални доприноси

9.697.000,00
9.697.000,00

Социјални доприноси

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ
01

14.697.000,00
5.000.000,00

Приходи из буџета

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
03

3.860.000,00
3.860.000,00

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ
01

25.593.685,00
23.231.285,00

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ
01
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5.000.000,00
5.000.000,00

Приходи из буџета
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ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
01
09

81

812

11.600.000,00

Примања од продаје нефинансијске имовине

500.000,00
500.000,00

Приходи из буџета

500.000,00

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ
01

82

500.000,00

Приходи из буџета

11.600.000,00

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА
09

821

11.600.000,00

Примања од продаје нефинансијске имовине

10.000.000,00

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ
09

823
09

12.100.000,00
500.000,00

Приходи из буџета

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
01

Број 54 - Страна 2067

Примања од продаје нефинансијске имовине

10.000.000,00

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ

1.600.000,00
1.600.000,00

Примања од продаје нефинансијске имовине

5
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ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
12

92
12

274.100.100,00
274.100.100,00

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
12

274.100.100,00
274.100.100,00

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

921
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274.100.100,00
274.100.100,00

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

6
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Преглед планираних прихода и примања
Извор
финанси
рања

Назив

Укупно

01

Приходи из буџета

17.817.309.900,00

03

Социјални доприноси

04

Сопствени приходи буџетских корисника

05

Донације од иностраних земаља

06

Донације од међународних организација

07

Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

12

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

14

Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

5.260.897,43

56

Финансијска помоћ ЕУ

2.362.400,00

9.697.000,00
179.164.167,00
5.944.000,00
23.231.285,00
35.556.094.447,47
3.860.000,00
11.600.000,00
274.100.100,00
3.480.260.723,13

Укупно:

416.757.684,73

57.785.642.604,76

7
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ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА

54.228.888.029,48

ТЕКУЋИ РАСХОДИ
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

04

Сопствени приходи буџетских корисника

05

Донације од иностраних земаља

06

Донације од међународних организација

07

Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

12

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

14

Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

5.075.539,66

56

Финансијска помоћ ЕУ

2.362.400,00

41

16.056.158.755,06
9.697.000,00
172.215.722,72
5.944.000,00
23.089.030,00
35.555.414.447,47
3.780.000,00
453.500,00
274.100.100,00
1.703.839.849,84
416.757.684,73

2.748.312.264,51

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

04

Сопствени приходи буџетских корисника

16.882.573,00

07

Трансфери од других нивоа власти

81.765.257,47

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

411

2.639.440.584,04
9.697.000,00

91.000,00
435.850,00

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

2.073.953.987,82

01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

04

Сопствени приходи буџетских корисника

10.251.030,00

07

Трансфери од других нивоа власти

66.480.857,05

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

412

1.996.562.100,77
510.000,00

150.000,00

377.939.700,19

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

04

Сопствени приходи буџетских корисника

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

363.971.096,77
96.000,00
1.951.353,00
11.894.400,42
26.850,00

8
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ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА

39.296.064,98

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

520.000,00

07

Трансфери од других нивоа власти

986.000,00

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

15.000,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

84.000,00

414

37.691.064,98

69.025.666,66

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

9.091.000,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

3.145.190,00

07

Трансфери од других нивоа власти

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

415

55.863.244,11

741.232,55
70.000,00
115.000,00

77.491.487,02

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

782.000,00

07

Трансфери од других нивоа власти

816.767,45

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

416

75.877.719,57

5.000,00
10.000,00

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

24.605.357,84

01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

233.000,00

07

Трансфери од других нивоа власти

846.000,00

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

417

23.475.357,84

1.000,00
50.000,00

86.000.000,00

ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК
01

42

86.000.000,00

Приходи из буџета

1.950.677.774,15

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
01

Приходи из буџета

1.727.251.868,63

04

Сопствени приходи буџетских корисника

05

Донације од иностраних земаља

06

Донације од међународних организација

19.243.430,00

07

Трансфери од других нивоа власти

20.422.000,00

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

12

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

17.970.286,14

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

5.025.539,66

56

Финансијска помоћ ЕУ

2.362.400,00

149.641.749,72
5.839.000,00

2.570.000,00
341.500,00
10.000,00

9
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ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА

397.802.749,81

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

05

Донације од иностраних земаља

25.000,00

06

Донације од међународних организација

76.460,00

07

Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

10.000,00

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

59.000,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

398.165,80

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

328.184,03

56

Финансијска помоћ ЕУ

422

378.939.439,98
10.413.500,00

7.545.000,00

8.000,00

101.356.686,19

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
01

Приходи из буџета

71.361.436,19

04

Сопствени приходи буџетских корисника

19.754.000,00

05

Донације од иностраних земаља

06

Донације од међународних организација

4.279.450,00

07

Трансфери од других нивоа власти

3.563.000,00

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

250.000,00

56

Финансијска помоћ ЕУ

437.800,00

423

10.000,00

100.000,00
51.000,00
1.550.000,00

788.202.456,17

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

Приходи из буџета

707.876.276,27

04

Сопствени приходи буџетских корисника

05

Донације од иностраних земаља

06

Донације од међународних организација

07

Трансфери од других нивоа власти

960.000,00

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

645.000,00

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

1.130.704,27

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

4.047.355,63

56

Финансијска помоћ ЕУ

55.673.000,00
3.430.000,00
14.037.520,00

99.000,00

303.600,00

10
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ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА

385.706.538,78

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

05

Донације од иностраних земаља

2.317.000,00

07

Трансфери од других нивоа власти

4.696.000,00

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

1.735.000,00

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

72.500,00

12

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

10.000,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

56

Финансијска помоћ ЕУ

425

316.345.382,78
46.059.300,00

12.758.356,00
100.000,00
1.613.000,00

65.938.641,53

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

05

Донације од иностраних земаља

07

Трансфери од других нивоа власти

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

13

426

60.223.265,54
4.542.375,99
2.000,00
1.026.000,00
10.000,00
135.000,00

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

211.670.701,67

МАТЕРИЈАЛ
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

05

Донације од иностраних земаља

06

Донације од међународних организација

07

Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

44

192.506.067,87
13.199.573,73
55.000,00
850.000,00
2.632.000,00
80.000,00
50.000,00
1.998.060,07
300.000,00

ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

441

382.828.000,00
567.000,00
1.000,00
50.000,00

382.267.000,00

ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

444

383.446.000,00

382.166.000,00
101.000,00

1.179.000,00

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
01

Приходи из буџета

662.000,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

466.000,00

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

1.000,00
50.000,00

11
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ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА

СУБВЕНЦИЈЕ

7.333.689.060,68

01

Приходи из буџета

6.482.825.144,55

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

14

Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

451

761.756.277,00
89.107.639,13

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
01
13

454

6.595.210.681,00
5.890.081.735,00

Приходи из буџета

705.128.946,00

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

738.478.379,68

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

56.627.331,00

14

Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

89.107.639,13

46

592.743.409,55

40.698.327.652,79

ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

07

Трансфери од других нивоа власти

12

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

242.451.255,50

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

900.162.436,70

14

Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

327.650.045,60

ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

6.326.000,00

462
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

463

3.773.331.324,99
1.505.400,00
35.453.227.190,00

6.316.000,00
10.000,00

39.214.020.193,97

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

12

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

152.451.255,50

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

649.613.406,50

14

Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

327.650.045,60

464

2.635.866.748,37
35.448.438.738,00

ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА
01

Приходи из буџета

12

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

13

465

794.753.296,42
536.104.266,22
90.000.000,00
168.649.030,20

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

683.228.162,40

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

1.495.400,00

07

Трансфери од других нивоа власти

4.788.452,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

47

595.044.310,40

81.900.000,00

430.494.000,00

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

05

Донације од иностраних земаља

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

429.049.000,00
240.000,00
5.000,00
1.200.000,00
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ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА

430.494.000,00

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

05

Донације од иностраних земаља

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

48

Број 54 - Страна 2075

429.049.000,00
240.000,00
5.000,00
1.200.000,00

576.943.187,19

ОСТАЛИ РАСХОДИ
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

05

Донације од иностраних земаља

06

Донације од међународних организација

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

12

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

31.638.844,50

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

23.515.000,00

481

514.434.742,69
3.379.000,00
100.000,00
3.845.600,00
10.000,00
20.000,00

473.798.117,78

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

06

Донације од међународних организација

12

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

31.638.844,50

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

12.500.000,00

482

425.701.673,28
112.000,00
3.845.600,00

18.233.711,79

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

05

Донације од иностраних земаља

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

10.000,00

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

20.000,00

13

483

15.931.711,79
2.157.000,00
100.000,00

15.000,00

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

82.601.357,62

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

10.000.000,00

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ
ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА

1.000.000,00

484
13

485

71.691.357,62
910.000,00

1.000.000,00

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

1.110.000,00
200.000,00

АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА
ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ

49
01

499

106.998.090,16
106.998.090,16

Приходи из буџета

106.998.090,16

СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ
01

1.310.000,00

106.998.090,16

Приходи из буџета

13
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ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА

1.419.805.825,28

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

06

Донације од међународних организација

142.255,00

07

Трансфери од других нивоа власти

680.000,00

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

51

124.202.394,94
6.948.444,28

80.000,00
11.146.500,00
1.276.420.873,29
185.357,77

1.360.563.636,03

ОСНОВНА СРЕДСТВА
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

06

Донације од међународних организација

142.255,00

07

Трансфери од других нивоа власти

680.000,00

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

511

76.160.205,69
6.848.444,28

80.000,00
46.500,00
1.276.420.873,29
185.357,77

17.169.666,00

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
01

512

17.169.666,00

Приходи из буџета

1.311.750.550,27

МАШИНЕ И ОПРЕМА
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

06

Донације од међународних организација

142.255,00

07

Трансфери од других нивоа власти

680.000,00

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

80.000,00

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

46.500,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

15

515

27.518.119,93
6.677.444,28

1.276.420.873,29
185.357,77

Неутрошена средства донација из ранијих година

31.643.419,76

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

52

31.472.419,76
171.000,00

59.242.189,25

ЗАЛИХЕ
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

09

521

48.042.189,25
100.000,00
11.100.000,00

Примања од продаје нефинансијске имовине

58.042.189,25

РОБНЕ РЕЗЕРВЕ
01
09

48.042.189,25

Приходи из буџета
Примања од продаје нефинансијске имовине

10.000.000,00

ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ

1.200.000,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

100.000,00

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

523

1.100.000,00

14
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Опис

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
01
13

61

500.000.000,00

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

2.113.398.750,00

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
Приходи из буџета

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

611

2.136.948.750,00
1.636.948.750,00

Приходи из буџета

01

Број 54 - Страна 2077

1.613.398.750,00
500.000.000,00

2.113.398.750,00

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

500.000.000,00

НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

23.550.000,00

62
01

621

1.613.398.750,00

23.550.000,00

Приходи из буџета

23.550.000,00

НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
01

23.550.000,00

Приходи из буџета

15
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Преглед планираних расхода
Извор
финанси
рања

Назив

Укупно

01

Приходи из буџета

17.817.309.900,00

03

Социјални доприноси

04

Сопствени приходи буџетских корисника

05

Донације од иностраних земаља

06

Донације од међународних организација

07

Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

12

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

14

Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

56

Финансијска помоћ ЕУ

9.697.000,00
179.164.167,00
5.944.000,00
23.231.285,00
35.556.094.447,47
3.860.000,00
11.600.000,00
274.100.100,00
3.480.260.723,13
416.757.684,73
5.260.897,43
2.362.400,00

Укупно:

57.785.642.604,76

16
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Члан 4
Буџетски дефицит и укупан фискални дефицит, у складу са дефиницијама из члана 2. став 1.
тачка 24. и 25. Закона о буџетском систему, као и покриће укупног фискалног дефицита
утврђује се у износима и на начин приказан следећом табелом:
Ред.
Бр.

ОПИС
1

Економска
класификација

Планирана средства

2

3

3+7+8+9

57.785.642.604,76

7+8+9

53.883.363.299,47

1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

7

53.597.163.199,47

2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

8

12.100.000,00

3. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

9

274.100.100,00

I

УКУПНА СРЕДСТВА (II+III)

II

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3)

3.1. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА

91

3.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

92

274.100.100,00

3

3.902.279.305,29

4+5+6

57.785.642.604,76

4. ТЕКУЋИ РАСХОДИ

4

54.228.888.029,48

5. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

5

1.419.805.825,28

6. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

6

2.136.948.750,00

6.1. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

61

2.113.398.750,00

6.2. НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

62

23.550.000,00

III ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ
ГОДИНА
IV УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6)

V

УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ

(3+7+8+9)- (4+5+6)

VI Износ корекције буџетског дефицита
планирани издаци за набавку финансијске
имовине који се у смислу одредби Закона о
буџетском систему сматрају расходима

део 62

VII БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5)
VIII УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ ДЕФИЦИТ

(7+8)-(4+5)

-2.039.430.655,29

(7+8)-(4+5+ део 62)

-2.062.980.655,29

IX ДЕО ИЗДАТАКА ИСКАЗАН У РАЧУНУ
ФИНАНСИРАЊА (6.2-VI)
X

23.550.000,00

62 део

ДЕО СРЕДСТАВА РАЧУНА ФИНАНСИРАЊА (3.2.IX)

92-62 део

XI ДЕО СРЕДСТАВА РАЧУНА ФИНАНСИРАЊАЗАДУЖИВАЊЕ - ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3.1.-6.1)

91-61

XII ПОКРИЋЕ УКУПНОГ ФИСКАЛНОГ ДЕФИЦИТА ИЗ
РАЧУНА ФИНАНСИРАЊА

(X+XI)

XIII ПОКРИЋЕ УКУПНОГ ФИСКАЛНОГ ДЕФИЦИТА ИЗ
ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ИЗ
РАНИЈИХ ГОДИНА

3

274.100.100,00

-2.113.398.750,00
-1.839.298.650,00

3.902.279.305,29

XIV СВЕГА ЗА ПОКРИЋЕ УКУПНОГ ФИСКАЛНОГ
ДЕФИЦИТА

(XII+XIII)

XV ИЗНОС УКУПНОГ ФИСКАЛНОГ ДЕФИЦИТА КОЈИ
ОСТАЈЕ НЕПОКРИВЕН

(VIII+XIV)

2.062.980.655,29

Укупан фискални дефицит утврђен је у износу од 2.062.980.655,29 динара, а средства за
покриће укупног фискалног дефицита обезбеђују се из пренетих неутрошених средстава из
ранијих година.

17

18

44.750,00

69.750,00

1.021.800,04

25.000,00

СРЕДСТВА ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ

41.800,04

980.000,00

СРЕДСТВА
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

19.605,00 2.362.400,00

19.605,00 2.362.400,00

4.134.500,00

1.634.500,00

2.500.000,00

0,00

0,00

0,00

ИЗНОС ПЛАНИРАНЕ
ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
СРЕДСТВА ЗА
РЕФУНДАЦИЈЕ
СРЕДСТАВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У
СУФИНАНСИРАЊЕ/
СРЕДСТАВА ПО
2016. ГОДИНИ
ПРЕДФИНАНСИРАЊЕ
ОСНОВУ
У 2016. ГОДИНИ
ПРЕДФИНАНСИРАЊ
(У ДИНАРИМА)
А У 2016. ГОДИНИ
(У ЕУР)
(У ДИН)

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

УКУПНО:

Пројекат "Performing Museum" (реализација:
Музеј савремене уметности Војводине) који се
финансира из програма Креативна Европа у
циљу ревалоризације ресурса, колекција, метода
рада музеј и развоја потенцијала стварањем
нових знања и повезивања са различитим
типовима публике и друштвеним темама;

Пројекат "Рехабилитација Фрањевачког
самостана у Бачу" (реализација Покрајински
завод за заштиту споменика културе) финансиран
из Програма ЕУ "Љубљаснки процес 2" у циљу
рехабилитације, рестаурације, презентације и
одрживог коришћења непокретног културног
наслеђа;

НАЗИВ ПРОЈЕКТА/КОРИСНИК ПРОЈЕКТА КОЈИ У 2016. ГОДИНИ

УКУПНА ВРЕДНОСТ
ПРОЈЕКТА ЗА ЦЕО ПЕРИОД
(У ЕУР)

ПЛАН ОЧЕКИВАНИХ СРЕДСТАВА РАЗВОЈНЕ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И
СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РАЗВОЈНИХ ПРОГРАМА ФИНАНСИРАНИХ ИЗ СРЕДСТАВА РАЗВОЈНЕ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Члан 5
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ЧЛАН 6

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА 2016. ГОДИНУ

Табела 1.
Rashodi

НАЗИВ РАЗДЕЛА НАЗИВ ПА/ПЈ
04 СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

4.000.000,00
4.000.000,00

14015002 Формирање Ситуационог центра АП Војводине

05 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
01011001 Администрација, управљане и инспецијски надзор

400.000,00
400.000,00

06 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ

14.349.018,00

12011001 Уређење и надзор, администрација и управљање у области културе - набавка књига и набавка софтвера
12021008 Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа - Изградња и капитално одржавање објеката
установа културе, Набавка опреме за унапређење делатности установа културе и Набавка нематеријалне имовине за установе
културе
12024023 Пројекти установа у области заштите и очувања културног наслеђа подржани средствима ЕУ фондова - Набавка
нематеријалне имовине за установе културе - подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа
12031006 Подршка раду установа у области стваралаштва - Набавка опреме за унапређење делатности установа културе, набавка
нематеријалне имовине и залиха робе за даљу продају

07 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ
09021006 Породични смештај и усвојење - набавка административне опреме, нематеријалне имовине и опреме за саобраћај Центар за породични смештај и усвојење
09021007 Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити - Набавка административне опреме -Покрајински завод
за социјалну заштиту
18011003 Санитарни надзор на територији АПВ - набавка софтвера
18034011 "ЗАУСТАВИ-ЗАШТИТИ-ПОМОЗИ" Снажнији институционални одговор на родно засновано насиље у Аутономној
покрајини Војводини

08 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

420.000,00

7.040.000,00

2.000.000,00
4.889.018,00

3.673.207,93
3.198.952,93
82.000,00
250.000,00
142.255,00
3.830.000,00

23011001 ПОСЛОВИ БУЏЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА, БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И
АДМИНСИТРАТИВНА ПОДРШКА ПРОЦЕСИМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ - набавка рачунарских лиценци и
рачунарске опреме

09 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
06071004 Администрација и управљање - нематеријална имовина
06094003 Имплементација софтвера за подршку превођења (ЦАТ ТООЛС) - нематеријална имовина
20011005 Развој стручно истраживачког рада у области образовања - опрема за саобраћај, административна опрема, опрема за
образованје, науку, културу и спорт

10 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
03011001 Међурегионална сарадња
06081007 Администрација и управљање

11 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
04051003 Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине

13 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ
05014002 Аутоматизација пословних процеса у Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине
05034011 Израда геотермалног информационог система у АП Војводини

14 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

3.830.000,00

2.422.000,00
100.000,00
1.834.000,00
488.000,00
205.357,77
185.357,77
20.000,00

1.563.715,76
1.563.715,76

12.000.000,00
5.000.000,00
7.000.000,00

1.270.000,00

13011004 Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини

16 УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
06061005 Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа
06091004 ИКТ подршка раду покрајинских органа

17 СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
15091008 Администрација, стручна и техничка подршка
15091009 Пословна стандардизација и сертификација - набавка административне опреме и нематеријалне имовине

19 ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ
24011001 Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви

22 СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
23041001 Уређење и надзор финансијског и фискалног система

23 УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
06051001 Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином Аутономне покрајине Војводине

24 УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
06061011 АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА
15055012 Набавка медицинске опреме "Каменица ИИ", Институт за кардиоваскуларне болести Војводине
15055013 Набавка медицинске опреме "Каменица ИИ", Институт за плућне болести Војводине
15055014 Набавка 2 дигитална линеарна акцелератора са системом за планирање, РВ системом, дозиметријом и
имобилизационим сетом, са адаптацијом простора и системом за планирање, Институт за онкологију Војводине

1.270.000,00
32.820.333,00
27.590.333,00
5.230.000,00
172.000,00
20.000,00
152.000,00
58.042.189,25
58.042.189,25
100.000,00
100.000,00
1.020.000,00
1.020.000,00

1.283.938.003,57
8.000.000,00
327.753.468,65
530.111.885,12
418.072.649,80

1.419.805.825,28

Укупно
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ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА КОЈИ ИМАЈУ КАПИТАЛНИ КАРАКТЕР
Табела 2.
Rashodi

НАЗИВ РАЗДЕЛА НАЗИВ ПА/ПЈ
05 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

6.808.907.066,00

01021001 Подршка заштити пољопривредног земљишта
01021002 Подршка уређењу пољопривредног земљишта
01021003 Подршка коришћењу пољопривредног земљишта
01031001 Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ
01061001 Одрживи развој и унапређење шумарства
01061002 Одрживи развој и унапређење ловства
04011001 Уређење и коришћење вода
04011002 Заштита вода од загађивања
04011003 Уређење, коришћење и заштита од вода

315.959.222,00
1.686.490.349,00
468.026.234,00
118.000.000,00
142.115.929,00
37.815.332,00
582.000.000,00
228.000.000,00
3.230.500.000,00

06 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ

2.000.000,00

12021001 Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног непокретног културног наслеђа
12021002 Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа
12021003 Подршка развоју библиотечко-информационе делатности

500.000,00
500.000,00
1.000.000,00

07 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ

136.516.430,00

09021001 Развој услуга социјалне заштите-Програм унапређења социјалне заштите у АпВ
09021004 Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима
18024004 Рано откривање и лечење компликација шећерне болести на очима
18024008 Унапређење онколошке заштите
18024009 Лечење узнапредовале дегенеративне остеоартрозе и фокалних остеохондралних лезија зглоба колена методом
интраартикуларног или оперативног апликовања мезенхималних матичних ћелија из БМАЦ пацијената на територији АП
Војводине
18071001 Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина

15.000.000,00
23.000.000,00
5.800.000,00
3.501.310,00
3.215.120,00
86.000.000,00

09 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
20031002 Двојезичка настава на српском и енглеском језику у основним школама
20031005 Образовање одраслих
20031006 Модернизација инфраструктуре основних школа
20034003 "Бесплатни уџбеници за ученике првог циклуса основног образовања и васпитања
20041004 Двојезичка настава на српском и енглеском језику у средњим школама
20041005 Модернизација инфраструктуре средњих школа
20071006 Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда

11 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
04041002 Управљање и промоција
04051002 Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода
11011004 Подршка у изради пројектно техничке и планске документације ЈЛС и невладиним организацијама у области
планирања и изградње

12 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

53.817.130,00
1.000.000,00
2.000.000,00
30.000.000,00
50.000,00
600.000,00
15.167.130,00
5.000.000,00

20.400.000,00
6.000.000,00
3.400.000,00
11.000.000,00

363.158.379,68

02011007 Подршка раду научних инстититуција
02011009 Развој погона нових технологија
20051003 Модернизација инфраструктуре високог образовања

13 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ
05014003 Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) у објектима јавне намене
05014004 Коришћење биомасе за производњу топлотне енергије у јавним установама
05014007 Енергетски одрживе фарме
05014009 Примена соларне енергије у заливним системима
05014010 Примена топлотних пумпи за загревање/хлађење јавних објеката
05014015 ЕНЕРГЕТСКИ ОДРЖИВЕ ФАРМЕ МЛЕЧНИХ КРАВА
05024001 Штедљива унутрашња расвета у јавним установама
05034005 Пројекат коришћења хидротермалних ресурса - израда пројектне документације
05034007 Рекултивација напуштених копова без титулара

14 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

4.000.000,00
356.158.379,68
3.000.000,00

285.500.000,00
43.000.000,00
40.000.000,00
45.000.000,00
10.000.000,00
50.000.000,00
25.000.000,00
18.000.000,00
4.500.000,00
50.000.000,00

25.000.000,00

13031001 Одржавање и опремање спортских објеката, фискултурних сала и тренажних центара

15 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

25.000.000,00

276.622.669,00

07011001 Развој саобраћаја и путне инфраструктуре
07031001 Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва

55.322.669,00
20.000.000,00

10011009 Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равнорпавности полова
15071001 Развој туристичког потенцијала АП Војводине
15091001 Подршка развоју предузетништва, малих и средњих предузећа
15091005 Подршка уметничким и старим занатима

68.000.000,00
55.300.000,00
75.000.000,00
3.000.000,00

24 УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
15051004 Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине
15051005 Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја
15051006 Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре
15051007 Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности
15051008 Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите
15051009 Подршка пројектима у области заштите културног, верског и националног наслеђа
15051010 Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда
15051011 Подршка пројектима у области развоја спорта

2.591.274.667,39
517.218.446,57
164.652.249,87
593.547.748,85
36.576.177,13
592.934.056,42
208.007.455,07
108.796.286,34
369.542.247,14

10.563.196.342,07

Укупно

УКУПНО Табела 1. и Табела 2.

11.983.002.167,35
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Члан 7
Задужење Аутономне покрајине Војводине, односно прихватање обавезе отплате дуга за
пројекте у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије, вршиће се на
основу уговора о комисионом послу закључених између Фонда за развој Републике Србије,
Фонда за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, чији је правни следбеник Управа
за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине и Министарства животне средине,
рударства и просторног планирања, најкасније са последњим даном важења Закона о
подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе, при чему,
укупно задужење за ове намене, односно задужење реализовано ранијих година заједно са
новим задужењем током 2016. године за укупан износ главнице дуга, може бити највише до
износа утврђеног чланом 2а. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине
Војводине за 2010. годину ("Службени лист АПВ", број: 20/09 и 18/10- ребаланс).
Овлашћује се Покрајинска влада за доношење одлука о задуживању током 2016. године ради
финансирање текуће ликвидности, у случајевима, по поступку, условима и правилима
утврђеним прописима који уређују јавни дуг. Покретање поступка и услова задуживања
предлаже покрајински орган надлежан за послове финансија на основу ликвидних могућности
буџета и услова на финансијском тржишту.
Номинални износ задуживања из става 2. овог члана може бити највише до износа од
600.000.000,00 (словима: шестстотинамилионадинара и 00/100 ).
Примања од задуживања остварена у 2015. години емитовањем дугорочних хартија од
вредности Аутономне покрајине Војводине остварена, а неизвршена за немене утврђене
Покрајинском скупштинском одлуком о покретању и начину спровођења поступка задуживања
емитовањем дугорочних хартија од вредности за потребе финансирања набавке опреме за
опремање објекта ''Камница 2'' (''Сл.лист АП Војводине'', број 18/2015), овом одлуком
процењена
су
у
износу
од
1.309.396.623,57
динара
(словима:
једнамилијардатристодеветмилионатристодеведесетшестхиљадашестстотинадвадесеттридина
ра и 57/100), а распоређена у разделу 24 Управа за капитална улагања Аутономне покрајине
Војводине за финансирање набавке опреме с циљем побољшавања квалитета здравствених
услуга које се пружају у здравственим установама чији је оснивач Аутономна покрајина
Војводина, а превасходно за набавку опреме за опремање Института за онкологију Војводине,
Института за кардиоваскуларне болести Војводине и Института за плућне болести Војводине (
објекат "КАМЕНИЦА 2").
Члан 8
Средства буџетске резерве утврђена су за 2016. годину у износу од 106.998.090,16 динара.
Стална буџетска резерва планирана је у износу од 30.000.000,00 динара и користиће се за
намене утврђене Законом о буџетском систему.
Средства која се овом одлуком не распоређују, већ се задржавају на име текуће буџетске
резерве износе 76.998.090,16 динара.
О употреби средстава буџетске резерве одлучује Покрајинска влада на предлог покрајинског
органа управе надлежног за послове финансија.
Иницијативу за употребу средстава буџетске резерве, покрајинском органу управе надлежном
за послове финансија, подноси председник Покрајинске владе, осим у случајевима када је
употреба буџетске резерве предвиђена посебним актом Скупштине Аутономне покрајине
Војводине или Покрајинске владе.
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Члан 9
Овлашћује се Покрајинска влада за давање сагласности и доношење аката потребних у
поступку спровођења програма, програмских активности и пројеката предвиђених овом
одлуком, уколико законом није другачије одређено.
Уколико одредбе других прописа, а превасходно прописа којим се уређује буџетски систем и
максимални број запослених у јавном скетору, за последицу буду имале потребу за
прилагођавањем, односно изменом апропријација предвиђених овом одлуком, и уколико
врста и обим промена према прописима који уређују буџетски систем не захтева измену и
допуну ове одлуке, Покрајинска влада се овлашћује да у складу са ограничењима прописаним
Законом о буџетском систему у погледу промене у апропријацијама донесе одговарајући акт о
усклађивању на предлог покрајинског органа управе надлежног за финансије.
За извршење буџета Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада одговара Скупштини
Аутономне покрајине Војводине, ако другим прописом није предвиђено другачије.
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|| ПОСЕБАН ДЕО
Члан 10
Приходи, примања и пренета неутрошена средстава из ранијих година , донације као и приходи и примања које остваре корисници буџетских
средстава употребом јавних средстава у укупном износу од 57.785.642.604,76 динара, распоређују се по корисницима:

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Назив

Планирана средства

01

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

0100

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине
Програм 2101
Програмска
активност 1001
111

Политички систем
Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине
Аутономне покрајине Војводине
Извршни и законодавни органи

411

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

89.219.000,00

01

Приходи из буџета

89.219.000,00

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

15.970.300,00

01

Приходи из буџета

15.970.300,00

412
413

440.000,00

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414
01

415
01

416
01

417
01

421

Приходи из буџета

440.000,00

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

920.000,00

Приходи из буџета

920.000,00

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

1.000,00

Приходи из буџета

1.000,00

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

1.000,00

Приходи из буџета

1.000,00

ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК

86.000.000,00

Приходи из буџета

86.000.000,00
330.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
01

422

330.000,00

Приходи из буџета
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

15.300.000,00

01

Приходи из буџета

15.300.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

23.960.000,00

01

Приходи из буџета

23.960.000,00

423
426
01

444

МАТЕРИЈАЛ

1.101.000,00

Приходи из буџета

1.101.000,00

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

40.000,00

01

Приходи из буџета

40.000,00

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

23.864.300,00

01

Приходи из буџета

23.864.300,00

465
472
01

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА

1.000,00

Приходи из буџета

1.000,00
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Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

482
01

483
01

Назив

29. децембар 2015

Планирана средства

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ

60.000,00

Приходи из буџета

60.000,00

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

400.000,00

Приходи из буџета

400.000,00

Извори финансирања за функцију 111
01

257.607.600,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 111

257.607.600,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

257.607.600,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 2101 1001

Програмска
активност 1003
160

257.607.600,00

Активности органа за спровођење избора
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

421
01

422
01

423
01

426
01

444

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

14.090.000,00

Приходи из буџета

14.090.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

1.250.000,00

Приходи из буџета

1.250.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

302.383.000,00

Приходи из буџета

302.383.000,00

МАТЕРИЈАЛ

48.256.000,00

Приходи из буџета

48.256.000,00

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
01

465
01

10.000,00
10.000,00

Приходи из буџета
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

5.427.000,00

Приходи из буџета

5.427.000,00

Извори финансирања за функцију 160
01

371.416.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 160

371.416.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
01

371.416.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 2101 1003

371.416.000,00
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Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Назив
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Планирана средства

Унапређивање запошљавања младих (ПYЕ)

Пројекат 4004
412

Општи послови по питању рада
423
15

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

408.015,95

Неутрошена средства донација из ранијих година

408.015,95

Извори финансирања за функцију 412
15

Неутрошена средства донација из ранијих година

Укупно за функцију 412

408.015,95
408.015,95

Извори финансирања за пројекат 4004
15

Неутрошена средства донација из ранијих година

Укупно за пројекат - 2101 4004

408.015,95
408.015,95

Извори финансирања за програм Политички систем
01
15

Приходи из буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

Укупно за програм 2101 - Политички систем
Извори финансирања за главу 0100 - Скупштина Аутономне Покрајине Војводине
01
15

Приходи из буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

Свега за главу 0100 - Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

629.023.600,00
408.015,95
629.431.615,95

629.023.600,00
408.015,95
629.431.615,95

Извори финансирања за раздео 01
01
15

Приходи из буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

629.023.600,00
408.015,95

629.431.615,95

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 01
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Назив
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Планирана средства

02

СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

0200

Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Програм 2101
Програмска
активност 1005
131

Политички систем
Стручни, административни и технички послови Службе Скупштине Аутономне
покрајине Војводине.
Опште кадровске услуге

411
01

412
01

413
01

414
01

415
01

416
01

421
01

422
01

423
01

426
01

444
01

465
01

482
01

483
01

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

76.924.300,00

Приходи из буџета

76.924.300,00

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

13.769.400,00

Приходи из буџета

13.769.400,00

НАКНАДЕ У НАТУРИ

1.100.000,00

Приходи из буџета

1.100.000,00

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

2.600.000,00

Приходи из буџета

2.600.000,00

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

2.700.000,00

Приходи из буџета

2.700.000,00

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

350.000,00

Приходи из буџета

350.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

530.000,00
530.000,00

Приходи из буџета
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

1.200.000,00

Приходи из буџета

1.200.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

1.500.000,00

Приходи из буџета

1.500.000,00

МАТЕРИЈАЛ

900.000,00

Приходи из буџета

900.000,00

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

5.000,00

Приходи из буџета

5.000,00

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

11.097.200,00

Приходи из буџета

11.097.200,00

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ

25.000,00

Приходи из буџета

25.000,00

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

10.000,00

Приходи из буџета

10.000,00

Извори финансирања за функцију 131
01

112.710.900,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 131

112.710.900,00

Извори финансирања за програмску активност 1005
01

112.710.900,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 2101 1005

112.710.900,00
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Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Назив

Број 54 - Страна 2089

Планирана средства

Извори финансирања за програм Политички систем
01

112.710.900,00

Приходи из буџета

Укупно за програм 2101 - Политички систем
Извори финансирања за главу 0200 - Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине
01

112.710.900,00

112.710.900,00

Приходи из буџета

Свега за главу 0200 - Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине

112.710.900,00

Извори финансирања за раздео 02
01

112.710.900,00

Приходи из буџета

112.710.900,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 02
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

03

Назив
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Планирана средства

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

0300

Покрајинска влада
Програм 2102
Програмска
активност 1001
111

Подршка раду Владе
Организација, редован рад и одлучивање
Извршни и законодавни органи

411
01

412
01

413
01

414
01

416
01

421
01

422
01

423
01

424
01

426
01

444
01

463

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

5.374.149,30

Приходи из буџета

5.374.149,30

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

961.972,73

Приходи из буџета

961.972,73

НАКНАДЕ У НАТУРИ

18.062,00

Приходи из буџета

18.062,00

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

52.000,00

Приходи из буџета

52.000,00

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

1.000,00

Приходи из буџета

1.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

701.500,00

Приходи из буџета

701.500,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

15.010.000,00

Приходи из буџета

15.010.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

3.320.000,00

Приходи из буџета

3.320.000,00

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

10.000,00

Приходи из буџета

10.000,00

МАТЕРИЈАЛ

701.000,00

Приходи из буџета

701.000,00

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

95.000,00

Приходи из буџета

95.000,00

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
01

465
01

472

Приходи из буџета

691.000,00

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

840.754,25

Приходи из буџета

840.754,25

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
01

482
01

483
01

691.000,00

2.000,00
2.000,00

Приходи из буџета
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ

45.000,00

Приходи из буџета

45.000,00

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

124.000,00

Приходи из буџета

124.000,00

Извори финансирања за функцију 111
01

27.947.438,28

Приходи из буџета

Укупно за функцију 111

27.947.438,28
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Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео
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Планирана средства

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

27.947.438,28

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 2102 1001

27.947.438,28

Извори финансирања за програм Подршка раду Владе
01

27.947.438,28

Приходи из буџета

27.947.438,28

Укупно за програм 2102 - Подршка раду Владе
Извори финансирања за главу 0300 - Покрајинска влада
01

27.947.438,28

Приходи из буџета

27.947.438,28

Свега за главу 0300 - Покрајинска влада
Извори финансирања за раздео 03
01

27.947.438,28

Приходи из буџета

27.947.438,28

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 03
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Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Назив

04

СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

0400

Секретаријат покрајинске владе
Програм 1401

29. децембар 2015

Планирана средства

Безбедно друштво

Пројекат 5002

Формирање Ситуационог центра АП Војводине

111

Извршни и законодавни органи
511
01

512
01

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

1.000.000,00

Приходи из буџета

1.000.000,00

МАШИНЕ И ОПРЕМА

3.000.000,00

Приходи из буџета

3.000.000,00

Извори финансирања за функцију 111
01

4.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 111

4.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 5002
01

4.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за пројекат - 1401 5002

4.000.000,00

Извори финансирања за програм Безбедно друштво
01

4.000.000,00

Приходи из буџета

4.000.000,00

Укупно за програм 1401 - Безбедно друштво

Програм 2102
Програмска
активност 1002
111

Подршка раду Владе
Стручни, административни и оперативни послови секретаријата
Извршни и законодавни органи

411
01

412
01

413
01

414
01

415
01

416
01

421
01

422
01

423
01

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

39.995.074,08

Приходи из буџета

39.995.074,08

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

7.159.118,27

Приходи из буџета

7.159.118,27

НАКНАДЕ У НАТУРИ

316.478,54

Приходи из буџета

316.478,54

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

2.463.407,37

Приходи из буџета

2.463.407,37

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

1.985.323,24

Приходи из буџета

1.985.323,24

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

1.000,00

Приходи из буџета

1.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

261.500,00

Приходи из буџета

261.500,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

1.550.000,00

Приходи из буџета

1.550.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

9.609.383,40

Приходи из буџета

9.609.383,40
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

424

Назив

Број 54 - Страна 2093

Планирана средства

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

10.000,00

Приходи из буџета

10.000,00

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

50.000,00

01

Приходи из буџета

50.000,00

МАТЕРИЈАЛ

280.000,00

01

Приходи из буџета

280.000,00

01

425
426
441
01

444
01

465
01

482
01

483
01

ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА

4.000,00

Приходи из буџета

4.000,00

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

5.000,00

Приходи из буџета

5.000,00

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

5.675.893,31

Приходи из буџета

5.675.893,31

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ

30.821,79

Приходи из буџета

30.821,79

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

3.000,00

Приходи из буџета

3.000,00

Извори финансирања за функцију 111
01

69.400.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 111

69.400.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

69.400.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 2102 1002

69.400.000,00

Извори финансирања за програм Подршка раду Владе
01

69.400.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програм 2102 - Подршка раду Владе
Извори финансирања за главу 0400 - Секретаријат покрајинске владе
01

69.400.000,00

73.400.000,00

Приходи из буџета

73.400.000,00

Свега за главу 0400 - Секретаријат покрајинске владе
Извори финансирања за раздео 04
01

73.400.000,00

Приходи из буџета

73.400.000,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 04
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео
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Назив
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Планирана средства

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

0500

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Програм 0101
Програмска
активност 1001
421

Уређење и надзор у области пољопривреде
Администрација, управљане и инспецијски надзор
Пољопривреда

411

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

70.117.086,23

01

Приходи из буџета

47.235.229,18

07

Трансфери од других нивоа власти

22.881.857,05

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

12.550.958,44

412
01

Приходи из буџета

8.455.106,02

07

Трансфери од других нивоа власти

4.095.852,42

413

900.000,00

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414
01

415
01

416
01

421
01

422
01

423

900.000,00

Приходи из буџета
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

1.920.000,00

Приходи из буџета

1.920.000,00

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

2.600.000,00

Приходи из буџета

2.600.000,00

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

153.317,00

Приходи из буџета

153.317,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

820.000,00

Приходи из буџета

820.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

970.000,00
970.000,00

Приходи из буџета
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

16.955.000,00

01

Приходи из буџета

16.955.000,00

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

10.000.000,00

01

Приходи из буџета

10.000.000,00

424
426
01

444
01

462

МАТЕРИЈАЛ

470.000,00

Приходи из буџета

470.000,00

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

4.000,00

Приходи из буџета

4.000,00

ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
01

463
01

465
01

200.000,00

Приходи из буџета

200.000,00

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

100.000,00

Приходи из буџета

100.000,00

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

10.168.116,74

Приходи из буџета

10.168.116,74
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Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

481
01

482
01

483
01

515
01

Назив

Број 54 - Страна 2095

Планирана средства

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

5.000.000,00

Приходи из буџета

5.000.000,00

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ

12.000,00

Приходи из буџета

12.000,00

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

150.000,00

Приходи из буџета

150.000,00

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

400.000,00

Приходи из буџета

400.000,00

Извори финансирања за функцију 421
01
07

106.512.768,94
26.977.709,47

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

Укупно за функцију 421

133.490.478,41

Извори финансирања за програмску активност 1001
01
07

106.512.768,94
26.977.709,47

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

Укупно за програмску активност - 0101 1001

133.490.478,41

Извори финансирања за програм Уређење и надзор у области пољопривреде
01
07

106.512.768,94
26.977.709,47

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

Укупно за програм 0101 - Уређење и надзор у области пољопривреде

Програм 0102
Програмска
активност 1001
421

133.490.478,41

Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем
Подршка заштити пољопривредног земљишта
Пољопривреда

451

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
01

463

413.400.000,00
413.400.000,00

Приходи из буџета
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

30.959.222,00

01

Приходи из буџета

20.000.000,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

10.959.222,00

Извори финансирања за функцију 421
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за функцију 421

433.400.000,00
10.959.222,00
444.359.222,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за програмску активност - 0102 1001

433.400.000,00
10.959.222,00
444.359.222,00
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Извор
финансирања
Економска
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Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео
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активност 1002
421
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Планирана средства

Подршка уређењу пољопривредног земљишта
Пољопривреда

451

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА

1.577.490.349,00

01

Приходи из буџета

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

492.490.349,00

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

119.000.000,00

01

Приходи из буџета

109.000.000,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

463

1.085.000.000,00

10.000.000,00

Извори финансирања за функцију 421
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за функцију 421

1.194.000.000,00
502.490.349,00
1.696.490.349,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за програмску активност - 0102 1002

Програмска
активност 1003
421

1.194.000.000,00
502.490.349,00
1.696.490.349,00

Подршка коришћењу пољопривредног земљишта
Пољопривреда

424

15.990.356,00

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

451

8.000.000,00

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА

7.990.356,00
560.000.000,00

01

Приходи из буџета

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

60.000.000,00

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

23.026.234,00

01

Приходи из буџета

22.000.000,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

463

465

500.000.000,00

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

1.026.234,00
20.000.000,00

01

Приходи из буџета

10.000.000,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

10.000.000,00

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

10.000.000,00

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

10.000.000,00

483
13

Извори финансирања за функцију 421
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за функцију 421

540.000.000,00
89.016.590,00
629.016.590,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за програмску активност - 0102 1003

540.000.000,00
89.016.590,00
629.016.590,00
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Извор
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Извори финансирања за програм Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за програм 0102 - Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем

Програм 0103
Програмска
активност 1001
421

2.167.400.000,00
602.466.161,00
2.769.866.161,00

Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју
Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на
територији АПВ
Пољопривреда

451

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
01

463
01

481
01

247.200.000,00
247.200.000,00

Приходи из буџета
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

7.800.000,00

Приходи из буџета

7.800.000,00

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

10.000.000,00

Приходи из буџета

10.000.000,00

Извори финансирања за функцију 421
01

265.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 421

265.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

265.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 0103 1001

Програмска
активност 1002
421

265.000.000,00

Кредитна подршка пољопривреди
Пољопривреда

465
01

621
01

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

16.450.000,00

Приходи из буџета

16.450.000,00

НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

23.550.000,00

Приходи из буџета

23.550.000,00

Извори финансирања за функцију 421
01

40.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 421

40.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

40.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 0103 1002

40.000.000,00

Извори финансирања за програм Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју
01

305.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програм 0103 - Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју
Извори финансирања за главу 0500 - Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
01
07
13

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Свега за главу 0500 - Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

35

305.000.000,00

2.578.912.768,94
26.977.709,47
602.466.161,00
3.208.356.639,41
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
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Програмска
структура

Програм
Глава
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Назив
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Планирана средства

Буџетски фонд за воде Аутономне Покрајине Војводине
Програм 0401
Програмска
активност 1001
421

Интегрално управљање водама
Уређење и коришћење вода
Пољопривреда

463

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

582.000.000,00

01

Приходи из буџета

300.000.000,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

282.000.000,00

Извори финансирања за функцију 421
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за функцију 421

300.000.000,00
282.000.000,00
582.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за програмску активност - 0401 1001

Програмска
активност 1002
421

300.000.000,00
282.000.000,00
582.000.000,00

Заштита вода од загађивања
Пољопривреда

463

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

228.000.000,00

01

Приходи из буџета

115.000.000,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

113.000.000,00

Извори финансирања за функцију 421
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за функцију 421

115.000.000,00
113.000.000,00
228.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за програмску активност - 0401 1002

Програмска
активност 1003
421

115.000.000,00
113.000.000,00
228.000.000,00

Уређење, коришћење и заштита од вода
Пољопривреда

423
01

451

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

2.500.000,00

Приходи из буџета

2.500.000,00

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
01

3.230.500.000,00
3.230.500.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 421
01

3.233.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 421

3.233.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
01

3.233.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 0401 1003

3.233.000.000,00
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Назив

Број 54 - Страна 2099

Планирана средства

Извори финансирања за програм Интегрално управљање водама
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за програм 0401 - Интегрално управљање водама
Извори финансирања за главу 0501 - Буџетски фонд за воде Аутономне Покрајине Војводине
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Свега за главу 0501 - Буџетски фонд за воде Аутономне Покрајине Војводине

0502

3.648.000.000,00
395.000.000,00
4.043.000.000,00

3.648.000.000,00
395.000.000,00
4.043.000.000,00

Буџетски фонд за шуме Аутономне Покрајине Војводине
Програм 0106
Програмска
активност 1001
422

Развој шумарства и ловства
Одрживи развој и унапређење шумарства
Шумарство

423
01

451

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

14.500.000,00

Приходи из буџета

14.500.000,00

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

180.500.000,00
57.500.000,00
123.000.000,00

Извори финансирања за функцију 422
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за функцију 422

72.000.000,00
123.000.000,00
195.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за програмску активност - 0106 1001

72.000.000,00
123.000.000,00
195.000.000,00

Извори финансирања за програм Развој шумарства и ловства
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за програм 0106 - Развој шумарства и ловства
Извори финансирања за главу 0502 - Буџетски фонд за шуме Аутономне Покрајине Војводине
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Свега за главу 0502 - Буџетски фонд за шуме Аутономне Покрајине Војводине

37

72.000.000,00
123.000.000,00
195.000.000,00

72.000.000,00
123.000.000,00
195.000.000,00

Страна 2100 - Броj 54

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

0503

Назив

29. децембар 2015

Планирана средства

Буџетски фонд за развој ловства Аутономне Покрајине Војводине
Програм 0106
Програмска
активност 1002
423

Развој шумарства и ловства

Одрживи развој и унапређење ловства
Лов и риболов

451

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА

42.015.332,00

01

Приходи из буџета

30.000.000,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

12.015.332,00

484

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ
УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ
ПРИРОДНИХ УЗРОКА
13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

1.000.000,00

1.000.000,00

Извори финансирања за функцију 423
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за функцију 423

30.000.000,00
13.015.332,00
43.015.332,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за програмску активност - 0106 1002

30.000.000,00
13.015.332,00
43.015.332,00

Извори финансирања за програм Развој шумарства и ловства
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за програм 0106 - Развој шумарства и ловства
Извори финансирања за главу 0503 - Буџетски фонд за развој ловства Аутономне Покрајине Војводине
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Свега за главу 0503 - Буџетски фонд за развој ловства Аутономне Покрајине Војводине

30.000.000,00
13.015.332,00
43.015.332,00

30.000.000,00
13.015.332,00
43.015.332,00

Извори финансирања за раздео 05
01
07
13

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

6.328.912.768,94
26.977.709,47
1.133.481.493,00

7.489.371.971,41

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 05

38
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

06

Назив

Број 54 - Страна 2101

Планирана средства

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО
ИНФОРМИСАЊЕ

0600

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање
Програм 1001
Програмска
активност 1001
820

Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Подршка културној делатности националних мањина
Услуге културе

481
01

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

2.500.000,00

Приходи из буџета

2.500.000,00

Извори финансирања за функцију 820
01

2.500.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 820

2.500.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

2.500.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 1001 1001

2.500.000,00

Извори финансирања за програм Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
01

2.500.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програм 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода

Програм 1201
Програмска
активност 1001
820

2.500.000,00

Уређење и развој система у области културе и информисања
Уређење и надзор, администрација и управљање у области културе
Услуге културе

411
01

412
01

413

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

41.193.428,03

Приходи из буџета

41.193.428,03

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

7.373.623,61

Приходи из буџета

7.373.623,61
347.000,00

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414
01

415
01

416
01

421
01

422
01

423
01

347.000,00

Приходи из буџета
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

1.154.000,00

Приходи из буџета

1.154.000,00

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

966.000,00

Приходи из буџета

966.000,00

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

107.000,00

Приходи из буџета

107.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

618.000,00

Приходи из буџета

618.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

420.000,00
420.000,00

Приходи из буџета
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

2.429.000,00

Приходи из буџета

2.429.000,00

39
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

424
01

426
01

444
01

465
01

482
01

483
01

515
01

Назив

29. децембар 2015

Планирана средства

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

62.000,00

Приходи из буџета

62.000,00

МАТЕРИЈАЛ

692.000,00

Приходи из буџета

692.000,00

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

1.000,00

Приходи из буџета

1.000,00

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

5.494.000,00

Приходи из буџета

5.494.000,00

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ

4.500,00

Приходи из буџета

4.500,00

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

1.000,00

Приходи из буџета

1.000,00

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

420.000,00

Приходи из буџета

420.000,00

Извори финансирања за функцију 820
01

61.282.551,64

Приходи из буџета

Укупно за функцију 820

61.282.551,64

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

61.282.551,64

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 1201 1001

Програмска
активност 1002
830

61.282.551,64

Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања
Услуге емитовања и штампања

411
01

412
01

413
01

414
01

415
01

416
01

421
01

422
01

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

19.483.003,19

Приходи из буџета

19.483.003,19

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

3.487.457,56

Приходи из буџета

3.487.457,56

НАКНАДЕ У НАТУРИ

155.000,00

Приходи из буџета

155.000,00

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

975.000,00

Приходи из буџета

975.000,00

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

590.000,00

Приходи из буџета

590.000,00

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

47.020,00

Приходи из буџета

47.020,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

678.000,00

Приходи из буџета

678.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

201.000,00

Приходи из буџета

201.000,00

40

29. децембар 2015

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

423
01

424

Назив

Број 54 - Страна 2103

Планирана средства

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

5.101.000,00

Приходи из буџета

5.101.000,00

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

10.000,00

01

Приходи из буџета

10.000,00

МАТЕРИЈАЛ

284.000,00

01

Приходи из буџета

284.000,00

426
465
01

482
01

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

3.400.000,00

Приходи из буџета

3.400.000,00

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ

2.000,00

Приходи из буџета

2.000,00

Извори финансирања за функцију 830
01

34.413.480,75

Приходи из буџета

Укупно за функцију 830

34.413.480,75

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

34.413.480,75

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 1201 1002

34.413.480,75

Суфинансирање рада репрезентативних, односно уметничких (струковних) удружења
основаних на нивоу АП Војводине
Услуге културе

Програмска
активност 1003
820
481
01

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

3.750.000,00

Приходи из буџета

3.750.000,00

Извори финансирања за функцију 820
01

3.750.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 820

3.750.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
01

3.750.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 1201 1003

3.750.000,00

Извори финансирања за програм Уређење и развој система у области културе и информисања
01

99.446.032,39

Приходи из буџета

Укупно за програм 1201 - Уређење и развој система у области културе и информисања

41

99.446.032,39

Страна 2104 - Броj 54

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Програм 1202
Програмска
активност 1001
820

Назив
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Планирана средства

Унапређење система заштите културног наслеђа
Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног непокретног културног
наслеђа
Услуге културе

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

3.500.000,00

Приходи из буџета

3.500.000,00

Извори финансирања за функцију 820
01

3.500.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 820

3.500.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

3.500.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 1202 1001

3.500.000,00

Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног и покретног културног
наслеђа
Услуге културе

Програмска
активност 1002
820
463
01

481
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

3.000.000,00

Приходи из буџета

3.000.000,00

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

1.000.000,00

Приходи из буџета

1.000.000,00

Извори финансирања за функцију 820
01

4.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 820

4.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

4.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 1202 1002

Програмска
активност 1003
820

4.000.000,00

Подршка развоју библиотечко-информационе делатности
Услуге културе

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

1.400.000,00

Приходи из буџета

1.400.000,00

Извори финансирања за функцију 820
01

1.400.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 820

1.400.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
01

1.400.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 1202 1003

1.400.000,00
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Назив

Број 54 - Страна 2105

Планирана средства

Подршка истраживању, заштити и очувању традиционалног народног стваралаштва
Срба
Услуге културе

Програмска
активност 1004
820
481
01

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

1.500.000,00

Приходи из буџета

1.500.000,00

Извори финансирања за функцију 820
01

1.500.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 820

1.500.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1004
01

1.500.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 1202 1004

1.500.000,00

Подршка установама заштите културног наслеђа у мање развијеним срединама у АП
Војводини
Услуге културе

Програмска
активност 1005
820
463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

1.000.000,00

Приходи из буџета

1.000.000,00

Извори финансирања за функцију 820
01

1.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 820

1.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1005
01

1.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 1202 1005

Програмска
активност 1006
820

1.000.000,00

Подршка програмима Матице српске у области културе
Услуге културе

481
01

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

220.000,00

Приходи из буџета

220.000,00

Извори финансирања за функцију 820
01

220.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 820

220.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1006
01

220.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 1202 1006

220.000,00
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Страна 2106 - Броj 54

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Назив
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Планирана средства

Подршка издавачкој и библиотечко-информационој делатности Савеза слепих
Војводине
Услуге културе

Програмска
активност 1007
820
481
01

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

1.500.000,00

Приходи из буџета

1.500.000,00

Извори финансирања за функцију 820
01

1.500.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 820

1.500.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1007
01

1.500.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 1202 1007

1.500.000,00

Извори финансирања за програм Унапређење система заштите културног наслеђа
01

13.120.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програм 1202 - Унапређење система заштите културног наслеђа

Програм 1203
Програмска
активност 1001
820

13.120.000,00

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије
Услуге културе

454
01

463
01

481
01

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

500.000,00

Приходи из буџета

500.000,00

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

1.000.000,00

Приходи из буџета

1.000.000,00

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

2.000.000,00

Приходи из буџета

2.000.000,00

Извори финансирања за функцију 820
01

3.500.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 820

3.500.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

3.500.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 1203 1001

Програмска
активност 1002
820

3.500.000,00

Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву
Услуге културе

451

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
01

454
01

481
01

3.000.000,00

Приходи из буџета

3.000.000,00

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

2.500.000,00

Приходи из буџета

2.500.000,00

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

5.000.000,00

Приходи из буџета

5.000.000,00

Извори финансирања за функцију 820
01

10.500.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 820

10.500.000,00
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Назив

Број 54 - Страна 2107

Планирана средства

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

10.500.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 1203 1002

Програмска
активност 1003
820

10.500.000,00

Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва
Услуге културе

454
01

463
01

481
01

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

1.000.000,00

Приходи из буџета

1.000.000,00

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

1.000.000,00

Приходи из буџета

1.000.000,00

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

1.000.000,00

Приходи из буџета

1.000.000,00

Извори финансирања за функцију 820
01

3.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 820

3.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
01

3.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 1203 1003

Програмска
активност 1004
820

3.000.000,00

Подршка развоју музичког стваралаштва
Услуге културе

463
01

481
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

1.000.000,00

Приходи из буџета

1.000.000,00

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

3.000.000,00

Приходи из буџета

3.000.000,00

Извори финансирања за функцију 820
01

4.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 820

4.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1004
01

4.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 1203 1004

4.000.000,00
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Назив
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Планирана средства

Подршка развоју сценског стваралаштва - позориште/уметничка игра

Програмска
активност 1005
820

Услуге културе

451

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
01

454
01

462
01

463

Приходи из буџета

1.000.000,00

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

2.000.000,00

Приходи из буџета

2.000.000,00

ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

200.000,00

Приходи из буџета

200.000,00

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
01

481
01

1.000.000,00

3.000.000,00

Приходи из буџета

3.000.000,00

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

3.000.000,00

Приходи из буџета

3.000.000,00

Извори финансирања за функцију 820
01

9.200.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 820

9.200.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1005
01

9.200.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 1203 1005

Програмска
активност 1007
820

9.200.000,00

Подршка раду Завода за културу националних мањина
Услуге културе

481
01

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

45.000.000,00

Приходи из буџета

45.000.000,00

Извори финансирања за функцију 820
01

45.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 820

45.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1007
01

45.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 1203 1007

45.000.000,00

Извори финансирања за програм Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
01

75.200.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програм 1203 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Програм 1204
Програмска
активност 1001
830

Назив

Број 54 - Страна 2109

Планирана средства

Систем јавног информисања
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања
Услуге емитовања и штампања

454
01

481
01

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

6.000.000,00

Приходи из буџета

6.000.000,00

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

1.000.000,00

Приходи из буџета

1.000.000,00

Извори финансирања за функцију 830
01

7.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 830

7.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

7.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 1204 1001

Програмска
активност 1002
830

7.000.000,00

Подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу
Услуге емитовања и штампања

465
01

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

1.000.000,00

Приходи из буџета

1.000.000,00

Извори финансирања за функцију 830
01

1.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 830

1.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

1.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 1204 1002

Програмска
активност 1003
830

1.000.000,00

Унапређење професионалних стандарда
Услуге емитовања и штампања

465
01

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

1.000.000,00

Приходи из буџета

1.000.000,00

Извори финансирања за функцију 830
01

1.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 830

1.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
01

1.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 1204 1003

1.000.000,00
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Програмска
активност 1004
830

Назив

29. децембар 2015

Планирана средства

Јавно информисање осетљивих група
Услуге емитовања и штампања

481
01

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

1.000.000,00

Приходи из буџета

1.000.000,00

Извори финансирања за функцију 830
01

1.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 830

1.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1004
01

1.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 1204 1004

Програмска
активност 1005
830

1.000.000,00

Подршка јавном информисању националних мањина
Услуге емитовања и штампања

451

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
01

264.805.000,00
264.805.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 830
01

264.805.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 830

264.805.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1005
01

264.805.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 1204 1005

264.805.000,00

Извори финансирања за програм Систем јавног информисања
01

274.805.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програм 1204 - Систем јавног информисања
Извори финансирања за главу 0600 - Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање
01

274.805.000,00

Приходи из буџета

465.071.032,39

Свега за главу 0600 - Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање

465.071.032,39
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Извор
финансирања
Економска
класификација
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Програмска
структура
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Глава

Раздео

0601

Назив
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Планирана средства

Индиректни корисници у области културе
Програм 1202
Програмска
активност 1008
820

Унапређење система заштите културног наслеђа
Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа
Услуге културе

411

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

204.462.700,00

01

Приходи из буџета

198.390.700,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

412

5.922.000,00
150.000,00

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

36.820.728,00

01

Приходи из буџета

35.733.840,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

413

1.060.038,00
26.850,00

НАКНАДЕ У НАТУРИ

6.382.336,00

01

Приходи из буџета

6.042.336,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

13

414

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

310.000,00
30.000,00

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

6.986.000,00

01

Приходи из буџета

1.950.000,00

03

Социјални доприноси

3.561.000,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

1.400.000,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

415

75.000,00

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

6.375.830,00

01

Приходи из буџета

6.295.830,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

416

80.000,00

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

4.458.700,00

01

Приходи из буџета

4.308.700,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

13

421

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

100.000,00
50.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

43.555.967,80

01

Приходи из буџета

40.988.802,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

422

2.282.000,00
285.165,80
14.639.450,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
01

Приходи из буџета

7.874.450,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

3.095.000,00

07

Трансфери од других нивоа власти

3.500.000,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година
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финансирања
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Програмска
структура

Програм
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Планирана средства

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

57.145.214,00

01

Приходи из буџета

19.815.214,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

37.310.000,00

07

Трансфери од других нивоа власти

20.000,00

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

21.060.200,00

01

Приходи из буџета

16.795.200,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

07

Трансфери од других нивоа власти

500.000,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

120.000,00

424

425

3.645.000,00

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

9.352.645,00

01

Приходи из буџета

7.632.645,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

1.660.000,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година
МАТЕРИЈАЛ

17.087.400,00

01

Приходи из буџета

11.904.900,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

3.430.000,00

07

Трансфери од других нивоа власти

1.500.000,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

426

441
04

444

60.000,00

252.500,00

ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА

1.000,00

Сопствени приходи буџетских корисника

1.000,00

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

323.000,00

01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

313.000,00

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

21.716.310,00

01

Приходи из буџета

20.997.360,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

718.950,00

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА

100.000,00

Приходи из буџета

100.000,00

465

472
01

481
04

482

10.000,00

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

2.000,00

Сопствени приходи буџетских корисника

2.000,00

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ

1.009.600,00

01

Приходи из буџета

114.600,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

885.000,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

10.000,00

483

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

60.000,00

01

Приходи из буџета

50.000,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

10.000,00

485

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД
СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

230.000,00
70.000,00

50

160.000,00
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео
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01

512

Назив
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Планирана средства

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

350.000,00

Приходи из буџета

350.000,00

МАШИНЕ И ОПРЕМА

3.749.000,00

01

Приходи из буџета

1.699.000,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

1.540.000,00

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

515

480.000,00
30.000,00

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

2.941.000,00

01

Приходи из буџета

2.901.000,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

40.000,00

Извори финансирања за функцију 820
01
03
04
07
13

Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за функцију 820

384.024.577,00
3.561.000,00
63.963.988,00
6.000.000,00
1.259.515,80
458.809.080,80

Извори финансирања за програмску активност 1008
01
03
04
07
13

Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за програмску активност - 1202 1008

Пројекат 4023

384.024.577,00
3.561.000,00
63.963.988,00
6.000.000,00
1.259.515,80
458.809.080,80

Пројекти установа у области заштите и очувања културног наслеђа подржани
средствима ЕУ фондова
Услуге културе

820
421

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

65.200,00

01

Приходи из буџета

57.200,00

56

Финансијска помоћ ЕУ

422
56

423

8.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

437.800,00

Финансијска помоћ ЕУ

437.800,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

2.041.100,00

01

Приходи из буџета

1.737.500,00

56

Финансијска помоћ ЕУ

424

303.600,00
1.892.000,00

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
01

Приходи из буџета

56

Финансијска помоћ ЕУ

482

279.000,00
1.613.000,00

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ
01

512
01

60.800,00
60.800,00

Приходи из буџета
МАШИНЕ И ОПРЕМА

2.000.000,00

Приходи из буџета

2.000.000,00

51
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Планирана средства

Извори финансирања за функцију 820
01
56

4.134.500,00
2.362.400,00

Приходи из буџета
Финансијска помоћ ЕУ

Укупно за функцију 820

6.496.900,00

Извори финансирања за пројекат 4023
01
56

4.134.500,00
2.362.400,00

Приходи из буџета
Финансијска помоћ ЕУ

Укупно за пројекат - 1202 4023

6.496.900,00

Извори финансирања за програм Унапређење система заштите културног наслеђа
01
03
04
07
13
56

Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ

Укупно за програм 1202 - Унапређење система заштите културног наслеђа

Програм 1203
Програмска
активност 1006
820

388.159.077,00
3.561.000,00
63.963.988,00
6.000.000,00
1.259.515,80
2.362.400,00
465.305.980,80

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Подршка раду установа у области стваралаштва
Услуге културе

411

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

464.175.430,00

01

Приходи из буџета

430.359.400,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

07

1.829.030,00

Трансфери од других нивоа власти

31.987.000,00

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

89.562.675,00

01

Приходи из буџета

83.398.860,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

07

Трансфери од других нивоа власти

412

413

443.815,00
5.720.000,00

НАКНАДЕ У НАТУРИ

11.365.180,00

01

Приходи из буџета

10.270.180,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

07

Трансфери од других нивоа власти

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

15.000,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

44.000,00

414

50.000,00
986.000,00

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

9.885.890,00

01

Приходи из буџета

5.477.700,00

03

Социјални доприноси

3.000.000,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

780.190,00

07

Трансфери од других нивоа власти

558.000,00

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

415

70.000,00

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

18.544.085,00

01

Приходи из буџета

17.928.085,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

09

Примања од продаје нефинансијске имовине
52

611.000,00
5.000,00
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Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

416

Назив
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Планирана средства

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

12.397.000,00

01

Приходи из буџета

11.479.000,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

07

Трансфери од других нивоа власти

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

421

71.000,00
846.000,00
1.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

80.526.384,03
66.745.700,00

01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

05

Донације од иностраних земаља

07

Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

10.000,00

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

59.000,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

422

6.135.500,00
25.000,00
7.545.000,00

6.000,00
184,03
18.909.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
01

Приходи из буџета

4.216.000,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

14.469.000,00

05

Донације од иностраних земаља

10.000,00

07

Трансфери од других нивоа власти

63.000,00

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

423

100.000,00
51.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

27.380.700,00

01

Приходи из буџета

12.681.000,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

9.572.000,00

05

Донације од иностраних земаља

3.430.000,00

07

Трансфери од других нивоа власти

940.000,00

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

645.000,00

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

15

424

Неутрошена средства донација из ранијих година

99.000,00
13.700,00
111.526.662,00

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
01

Приходи из буџета

58.205.862,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

40.992.300,00

05

Донације од иностраних земаља

2.317.000,00

07

Трансфери од других нивоа власти

4.196.000,00

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

1.735.000,00

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

12

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

53

72.500,00
10.000,00
3.998.000,00
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Планирана средства

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

4.748.000,00

01

Приходи из буџета

2.568.000,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

1.142.000,00

05

Донације од иностраних земаља

07

Трансфери од других нивоа власти

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

426

2.000,00
1.026.000,00
10.000,00

МАТЕРИЈАЛ

21.425.500,00

01

Приходи из буџета

15.468.000,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

05

Донације од иностраних земаља

07

Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

80.000,00

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

50.000,00

13

441
04

444

55.000,00
1.132.000,00

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

100.000,00

Сопствени приходи буџетских корисника

100.000,00

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

196.000,00

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

50.000,00

ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
04

15.500,00

ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА

01

462

4.625.000,00

145.000,00
1.000,00
10.000,00

Сопствени приходи буџетских корисника

10.000,00

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

51.992.350,00

01

Приходи из буџета

47.936.900,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

07

Трансфери од других нивоа власти

3.279.000,00

465

472

776.450,00

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА

1.781.000,00

01

Приходи из буџета

1.336.000,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

05

Донације од иностраних земаља

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

481
04

482

240.000,00
5.000,00
200.000,00

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

40.000,00

Сопствени приходи буџетских корисника

40.000,00

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ

1.148.000,00

01

Приходи из буџета

325.000,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

693.000,00

05

Донације од иностраних земаља

100.000,00

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

10.000,00

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

20.000,00
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Извор
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Економска
класификација
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класификација

Програмска
структура

Програм
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483

Назив

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА
01
04

485

Број 54 - Страна 2117

Планирана средства

1.070.000,00

Приходи из буџета

200.000,00

Сопствени приходи буџетских корисника

870.000,00

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД
СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА

80.000,00

01

Приходи из буџета

40.000,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

40.000,00

512

4.568.018,00

МАШИНЕ И ОПРЕМА
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

07

Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

80.000,00

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

46.500,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

411.518,00

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

121.000,00

515

215.000,00
3.615.000,00
200.000,00

01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

100.000,00

ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ

200.000,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

100.000,00

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

100.000,00

523

21.000,00

Извори финансирања за функцију 820
01
03
04
05
07
08
09
12

Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од иностраних земаља
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Примања од продаје нефинансијске имовине
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

13
15

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из ранијих година

Укупно за функцију 820

768.921.687,00
3.000.000,00
87.450.285,00
5.944.000,00
58.478.000,00
2.860.000,00
600.000,00
10.000,00
4.475.018,00
13.884,03
931.752.874,03

Извори финансирања за програмску активност 1006
01
03
04
05
07
08
09
12

Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од иностраних земаља
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Примања од продаје нефинансијске имовине
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

13
15

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из ранијих година

Укупно за програмску активност - 1203 1006

768.921.687,00
3.000.000,00
87.450.285,00
5.944.000,00
58.478.000,00
2.860.000,00
600.000,00
10.000,00
4.475.018,00
13.884,03
931.752.874,03
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Планирана средства

Извори финансирања за програм Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
01
03
04
05
07
08
09
12

Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од иностраних земаља
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Примања од продаје нефинансијске имовине
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

13
15

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из ранијих година

Укупно за програм 1203 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

768.921.687,00
3.000.000,00
87.450.285,00
5.944.000,00
58.478.000,00
2.860.000,00
600.000,00
10.000,00
4.475.018,00
13.884,03
931.752.874,03

Извори финансирања за главу 0601 - Индиректни корисници у области културе
01
03
04
05
07
08
09
12

Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од иностраних земаља
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Примања од продаје нефинансијске имовине
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

13
15
56

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ

1.157.080.764,00
6.561.000,00
151.414.273,00
5.944.000,00
64.478.000,00
2.860.000,00
600.000,00
10.000,00
5.734.533,80
13.884,03
2.362.400,00
1.397.058.854,83

Свега за главу 0601 - Индиректни корисници у области културе
Извори финансирања за раздео 06
01
03
04
05
07
08
09
12

Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од иностраних земаља
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Примања од продаје нефинансијске имовине
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

13
15
56

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ

1.622.151.796,39
6.561.000,00
151.414.273,00
5.944.000,00
64.478.000,00
2.860.000,00
600.000,00
10.000,00
5.734.533,80
13.884,03
2.362.400,00

1.862.129.887,22

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 06
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Планирана средства

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ

0700

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију
Програм 0902
Програмска
активност 1001
090

Социјална заштита
Развој услуга социјалне заштите-Програм унапређења социјалне заштите у АпВ
Социјална заштита некласификована на другом месту

463
01

481
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

25.000.000,00

Приходи из буџета

25.000.000,00

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

5.000.000,00

Приходи из буџета

5.000.000,00

Извори финансирања за функцију 090
01

30.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 090

30.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

30.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 0902 1001

30.000.000,00

Подршка удружењима грађана за финансирање пројеката у области социјалне
заштите и заштите лица са инвалидитетом
Социјална заштита некласификована на другом месту

Програмска
активност 1002
090
481
01

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

4.000.000,00

Приходи из буџета

4.000.000,00

Извори финансирања за функцију 090
01

4.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 090

4.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

4.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 0902 1002

4.000.000,00

Подршка раду за спровођењу јавних овлашћења и других планираних активности
Црвеног крста Војводине
Социјална заштита некласификована на другом месту

Програмска
активност 1003
090
481
01

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

10.000.000,00

Приходи из буџета

10.000.000,00

Извори финансирања за функцију 090
01

10.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 090

10.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
01

10.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 0902 1003

10.000.000,00
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Планирана средства

Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима
Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту

465
01

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

45.000.000,00

Приходи из буџета

45.000.000,00

Извори финансирања за функцију 070
01

45.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 070

45.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1004
01

45.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 0902 1004

45.000.000,00

Подршка у остваривању права на социјалну заштиту и остваривању породично правне
заштите
Социјална заштита некласификована на другом месту

Програмска
активност 1005
090
411
01

412
01

413
01

414
01

415
01

465
01

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

14.504.151,83

Приходи из буџета

14.504.151,83

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

2.596.243,18

Приходи из буџета

2.596.243,18

НАКНАДЕ У НАТУРИ

161.000,00

Приходи из буџета

161.000,00

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

424.866,93

Приходи из буџета

424.866,93

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

492.000,00

Приходи из буџета

492.000,00

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

1.935.938,06

Приходи из буџета

1.935.938,06

Извори финансирања за функцију 090
01

20.114.200,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 090

20.114.200,00

Извори финансирања за програмску активност 1005
01

20.114.200,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 0902 1005

20.114.200,00

Извори финансирања за програм Социјална заштита
01

109.114.200,00

Приходи из буџета

109.114.200,00

Укупно за програм 0902 - Социјална заштита
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Породично-правна заштита грађана
Подршка породицама за подстицање рађања
Породица и деца

472
01

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА

411.600.000,00

Приходи из буџета

411.600.000,00

Извори финансирања за функцију 040
01

411.600.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 040

411.600.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

411.600.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 0903 1001

411.600.000,00

Подршка удружењима грађана за подршку друштвене бриге о деци и популаризацију
пронаталитетне политике
Породица и деца

Програмска
активност 1002
040
481
01

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

1.000.000,00

Приходи из буџета

1.000.000,00

Извори финансирања за функцију 040
01

1.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 040

1.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

1.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 0903 1002

Програмска
активност 1003
040

1.000.000,00

Администрација, управљање и надзор
Породица и деца

411
01

412
01

413
01

414
01

415
01

416
01

422
01

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

9.763.612,56

Приходи из буџета

9.763.612,56

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

1.747.686,65

Приходи из буџета

1.747.686,65

НАКНАДЕ У НАТУРИ

239.000,00

Приходи из буџета

239.000,00

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

1.172.492,72

Приходи из буџета

1.172.492,72

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

66.300,00

Приходи из буџета

66.300,00

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

60.000,00

Приходи из буџета

60.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

1.500.000,00

Приходи из буџета

1.500.000,00
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УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

5.850.000,00

01

Приходи из буџета

5.850.000,00

МАТЕРИЈАЛ

700.000,00

01

Приходи из буџета

700.000,00

426
465
01

482
01

483
01

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

1.802.108,07

Приходи из буџета

1.802.108,07

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ

30.000,00

Приходи из буџета

30.000,00

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

100.000,00

Приходи из буџета

100.000,00

Извори финансирања за функцију 040
01

23.031.200,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 040

23.031.200,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
01

23.031.200,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 0903 1003

23.031.200,00

Извори финансирања за програм Породично-правна заштита грађана
01

435.631.200,00

Приходи из буџета

435.631.200,00

Укупно за програм 0903 - Породично-правна заштита грађана

Програм 0904
Програмска
активност 1001
010

Борачко-инвалидска заштита
Подршка остваривању права корисника борачко инвалидске заштите и заштите
цивилних инвалида рата
Болест и инвалидност

411
01

412
01

413
01

414
01

415

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

7.487.284,08

Приходи из буџета

7.487.284,08

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

1.340.223,85

Приходи из буџета

1.340.223,85

НАКНАДЕ У НАТУРИ

89.000,00

Приходи из буџета

89.000,00

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

269.074,64

Приходи из буџета

269.074,64

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
01

416
01

465
01

73.000,00
73.000,00

Приходи из буџета
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

166.000,00

Приходи из буџета

166.000,00

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

996.217,43

Приходи из буџета

996.217,43

Извори финансирања за функцију 010
01

10.420.800,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 010

10.420.800,00
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Извори финансирања за програмску активност 1001
01

10.420.800,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 0904 1001

10.420.800,00

Подршка удружењима и невладиним организацијама у области борачко-инвалидске
заштите
Болест и инвалидност

Програмска
активност 1002
010
481
01

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

3.000.000,00

Приходи из буџета

3.000.000,00

Извори финансирања за функцију 010
01

3.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 010

3.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

3.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 0904 1002

3.000.000,00

Извори финансирања за програм Борачко-инвалидска заштита
01

13.420.800,00

Приходи из буџета

13.420.800,00

Укупно за програм 0904 - Борачко-инвалидска заштита

Програм 1801
Програмска
активност 1003
760

Уређење и надзор у области здравства
Санитарни надзор на територији АПВ
Здравство некласификовано на другом месту

411
01

412
01

413
01

414
01

415
01

416
01

421
01

465
01

515
01

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

61.883.213,28

Приходи из буџета

61.883.213,28

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

11.077.095,17

Приходи из буџета

11.077.095,17

НАКНАДЕ У НАТУРИ

546.000,00

Приходи из буџета

546.000,00

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

881.407,40
881.407,40

Приходи из буџета
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

3.154.000,00

Приходи из буџета

3.154.000,00

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

405.000,00

Приходи из буџета

405.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

1.880.000,00

Приходи из буџета

1.880.000,00

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

8.272.284,15

Приходи из буџета

8.272.284,15

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

250.000,00

Приходи из буџета

250.000,00

Извори финансирања за функцију 760
01

88.349.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 760

88.349.000,00
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Извори финансирања за програмску активност 1003
01

88.349.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 1801 1003

Програмска
активност 1004
760

88.349.000,00

Администрација и управљање
Здравство некласификовано на другом месту

411
01

412
01

413
01

414
01

415
01

416
01

421

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

15.352.672,38

Приходи из буџета

15.352.672,38

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

2.748.128,36

Приходи из буџета

2.748.128,36

НАКНАДЕ У НАТУРИ

165.000,00

Приходи из буџета

165.000,00

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

100.000,00

Приходи из буџета

100.000,00

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

279.000,00

Приходи из буџета

279.000,00

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

122.000,00

Приходи из буџета

122.000,00
52.541,14

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
01

422
01

423
01

444
01

465
01

Приходи из буџета

52.541,14

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

20.000,00

Приходи из буџета

20.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

5.000.000,00

Приходи из буџета

5.000.000,00

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

50.000,00

Приходи из буџета

50.000,00

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

2.049.658,12

Приходи из буџета

2.049.658,12

Извори финансирања за функцију 760
01

25.939.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 760

25.939.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1004
01

25.939.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 1801 1004

25.939.000,00

Извори финансирања за програм Уређење и надзор у области здравства
01

114.288.000,00

Приходи из буџета

114.288.000,00

Укупно за програм 1801 - Уређење и надзор у области здравства

62

29. децембар 2015

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Програм 1802

Назив

Број 54 - Страна 2125

Планирана средства

Превентивна здравствена заштита
Увођење нове информационе технологије у дијагностици и лечењу од хроничних
незаразних болести и унапређења радиолошке службе
Здравство некласификовано на другом месту

Пројекат 4001
760
464

ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА
01

2.030.000,00
2.030.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 760
01

2.030.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 760

2.030.000,00

Извори финансирања за пројекат 4001
01

2.030.000,00

Приходи из буџета

Укупно за пројекат - 1802 4001

Пројекат 4002

2.030.000,00

Неонатални скрининг на цистичну фиброзу на територији АП Војводине

760

Здравство некласификовано на другом месту
464

ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА
01

8.666.890,00
8.666.890,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 760
01

8.666.890,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 760

8.666.890,00

Извори финансирања за пројекат 4002
01

8.666.890,00

Приходи из буџета

Укупно за пројекат - 1802 4002

Пројекат 4003

8.666.890,00

Рано откривање и праћење промена функције срца код хипертензивних трудница на
територији АП Војводине
Здравство некласификовано на другом месту

760
464

ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА
01

2.850.000,00
2.850.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 760
01

2.850.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 760

2.850.000,00

Извори финансирања за пројекат 4003
01

2.850.000,00

Приходи из буџета

Укупно за пројекат - 1802 4003

2.850.000,00
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Рано откривање и лечење компликација шећерне болести на очима

760

Здравство некласификовано на другом месту
464

ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

6.570.000,00
770.000,00
5.800.000,00

Извори финансирања за функцију 760
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за функцију 760

770.000,00
5.800.000,00
6.570.000,00

Извори финансирања за пројекат 4004
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за пројекат - 1802 4004

Пројекат 4005

770.000,00
5.800.000,00
6.570.000,00

Унапређење лечења брачне неплодности БМПО и преимплантационом генетском
дијагностиком
Здравство некласификовано на другом месту

760
464

ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА
01

9.651.980,00
9.651.980,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 760
01

9.651.980,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 760

9.651.980,00

Извори финансирања за пројекат 4005
01

9.651.980,00

Приходи из буџета

Укупно за пројекат - 1802 4005

Пројекат 4006

9.651.980,00

Очување плодности код оболелих од малигних болести

760

Здравство некласификовано на другом месту
464

ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА
01

12.000.000,00
12.000.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 760
01

12.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 760

12.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 4006
01

12.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за пројекат - 1802 4006

12.000.000,00
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Унапређење онколошке заштите

760

Здравство некласификовано на другом месту
464

ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА

4.790.250,00

01

Приходи из буџета

1.288.940,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

3.501.310,00

Извори финансирања за функцију 760
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за функцију 760

1.288.940,00
3.501.310,00
4.790.250,00

Извори финансирања за пројекат 4008
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за пројекат - 1802 4008

1.288.940,00
3.501.310,00
4.790.250,00

Лечење узнапредовале дегенеративне остеоартрозе и фокалних остеохондралних
лезија зглоба колена методом интраартикуларног или оперативног апликовања
мезенхималних матичних ћелија из БМАЦ пацијената на територији АП Војводине
Здравство некласификовано на другом месту

Пројекат 4009
760
464

ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА

11.160.120,00

01

Приходи из буџета

7.945.000,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

3.215.120,00

Извори финансирања за функцију 760
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за функцију 760

7.945.000,00
3.215.120,00
11.160.120,00

Извори финансирања за пројекат 4009
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за пројекат - 1802 4009

7.945.000,00
3.215.120,00
11.160.120,00

Извори финансирања за програм Превентивна здравствена заштита
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

45.202.810,00
12.516.430,00
57.719.240,00

Укупно за програм 1802 - Превентивна здравствена заштита
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Програмска
активност 1003
760

Назив

29. децембар 2015

Планирана средства

Развој квалитета и доступности здравствене заштите
Хитна медицинска помоћ
Здравство некласификовано на другом месту

464

ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА
01

100.000,00
100.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 760
01

100.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 760

100.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
01

100.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 1803 1003

Програмска
активност 1010
760

100.000,00

Обезбеђење несметаног функционисања и подизање квалитета здравствене заштите
Здравство некласификовано на другом месту

464

ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА
01

48.000.000,00
48.000.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 760
01

48.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 760

48.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1010
01

48.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 1803 1010

Пројекат 4005

48.000.000,00

Родитељска кућа

760

Здравство некласификовано на другом месту
464

ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА

10.000.000,00

01

Приходи из буџета

8.516.430,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

1.483.570,00

Извори финансирања за функцију 760
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за функцију 760

8.516.430,00
1.483.570,00
10.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 4005
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за пројекат - 1803 4005

8.516.430,00
1.483.570,00
10.000.000,00
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Пројекат 4009

Назив

Број 54 - Страна 2129

Планирана средства

Развој здравственог туризма у АПВ

760

Здравство некласификовано на другом месту
465
01

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

1.000.000,00

Приходи из буџета

1.000.000,00

Извори финансирања за функцију 760
01

1.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 760

1.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 4009
01

1.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за пројекат - 1803 4009

1.000.000,00

"ЗАУСТАВИ-ЗАШТИТИ-ПОМОЗИ" Снажнији институционални одговор на родно
засновано насиље у Аутономној покрајини Војводини
Здравство некласификовано на другом месту

Пројекат 4011
760
421
06

422

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

46.460,00

Донације од међународних организација

46.460,00
279.450,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
06

423
06

481
06

512
06

Донације од међународних организација

279.450,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

7.917.520,00

Донације од међународних организација

7.917.520,00

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

3.845.600,00

Донације од међународних организација

3.845.600,00

МАШИНЕ И ОПРЕМА

142.255,00

Донације од међународних организација

142.255,00

Извори финансирања за функцију 760
06

Донације од међународних организација

Укупно за функцију 760

12.231.285,00
12.231.285,00

Извори финансирања за пројекат 4011
06

Донације од међународних организација

Укупно за пројекат - 1803 4011

12.231.285,00
12.231.285,00

Извори финансирања за програм Развој квалитета и доступности здравствене заштите
01
06
13

Приходи из буџета
Донације од међународних организација
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за програм 1803 - Развој квалитета и доступности здравствене заштите
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57.616.430,00
12.231.285,00
1.483.570,00
71.331.285,00

Страна 2130 - Броj 54

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Програм 1807
Програмска
активност 1001
760

Назив

29. децембар 2015

Планирана средства

Развој инфраструктуре здравствених установа
Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП
Војводина
Здравство некласификовано на другом месту

464

ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА
13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

86.000.000,00
86.000.000,00

Извори финансирања за функцију 760
13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за функцију 760

86.000.000,00
86.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за програмску активност - 1807 1001

86.000.000,00
86.000.000,00

Извори финансирања за програм Развој инфраструктуре здравствених установа
13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за програм 1807 - Развој инфраструктуре здравствених установа
Извори финансирања за главу 0700 - Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију
01
06
13

Приходи из буџета
Донације од међународних организација
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Свега за главу 0700 - Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију

0701

86.000.000,00
86.000.000,00

775.273.440,00
12.231.285,00
100.000.000,00
887.504.725,00

Покрајински завод за социјалну заштиту
Програм 0902
Програмска
активност 1007
090

Социјална заштита
Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити
Социјална заштита некласификована на другом месту

411
01

412
01

413
01

414
01
03

415
01

416
01

421
01

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

11.307.373,69

Приходи из буџета

11.307.373,69

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

2.024.019,89

Приходи из буџета

2.024.019,89

НАКНАДЕ У НАТУРИ

230.000,00

Приходи из буџета

230.000,00

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

989.000,00

Приходи из буџета

489.000,00

Социјални доприноси

500.000,00

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

245.000,00

Приходи из буџета

245.000,00

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

672.000,00
672.000,00

Приходи из буџета
СТАЛНИ ТРОШКОВИ

2.130.000,00

Приходи из буџета

2.130.000,00
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

422
01

423
01

425
01

426
01

465
01

482
01

512
01

Назив

Број 54 - Страна 2131

Планирана средства

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

189.000,00

Приходи из буџета

189.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

1.715.390,70

Приходи из буџета

1.715.390,70

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

250.000,00

Приходи из буџета

250.000,00

МАТЕРИЈАЛ

770.000,00

Приходи из буџета

770.000,00

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

1.416.215,72

Приходи из буџета

1.416.215,72

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ

80.000,00

Приходи из буџета

80.000,00

МАШИНЕ И ОПРЕМА

82.000,00

Приходи из буџета

82.000,00

Извори финансирања за функцију 090
01
03

21.600.000,00
500.000,00

Приходи из буџета
Социјални доприноси

Укупно за функцију 090

22.100.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1007
01
03

21.600.000,00
500.000,00

Приходи из буџета
Социјални доприноси

Укупно за програмску активност - 0902 1007

Пројекат 4010

22.100.000,00

Развој сродничког хранитељства, подељене бриге за децу са сметњама у развоју и
културно компетентне праксе у социјалном раду
Социјална заштита некласификована на другом месту

090
421
06

422

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

30.000,00

Донације од међународних организација

30.000,00
4.000.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
06

Донације од међународних организација

4.000.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

6.120.000,00

06

Донације од међународних организација

6.120.000,00

МАТЕРИЈАЛ

850.000,00

06

Донације од међународних организација

850.000,00

423
426

Извори финансирања за функцију 090
06

Донације од међународних организација

Укупно за функцију 090

11.000.000,00
11.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 4010
06

Донације од међународних организација

Укупно за пројекат - 0902 4010

11.000.000,00
11.000.000,00
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Назив

29. децембар 2015

Планирана средства

Извори финансирања за програм Социјална заштита
01
03
06

Приходи из буџета
Социјални доприноси
Донације од међународних организација

Укупно за програм 0902 - Социјална заштита
Извори финансирања за главу 0701 - Покрајински завод за социјалну заштиту
01
03
06

Приходи из буџета
Социјални доприноси
Донације од међународних организација

33.100.000,00

21.600.000,00
500.000,00
11.000.000,00
33.100.000,00

Свега за главу 0701 - Покрајински завод за социјалну заштиту

0702

21.600.000,00
500.000,00
11.000.000,00

Центар за породични смештај и усвојење - Нови Сад

Програм 0902
Програмска
активност 1006
090

Социјална заштита
Породични смештај и усвојење
Социјална заштита некласификована на другом месту

411
01

412
01

413

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

12.901.004,62

Приходи из буџета

12.901.004,62

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

2.309.280,45

Приходи из буџета

2.309.280,45
110.000,00

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414
01

415
01

416
01

421
01

422
01

423
01

425
01

426
01

465
01

482
01

Приходи из буџета

110.000,00

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

250.000,00

Приходи из буџета

250.000,00

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

456.200,00

Приходи из буџета

456.200,00

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

400.000,00

Приходи из буџета

400.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

970.000,00

Приходи из буџета

970.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

400.000,00

Приходи из буџета

400.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

1.400.000,00

Приходи из буџета

1.400.000,00

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

150.000,00

Приходи из буџета

150.000,00

МАТЕРИЈАЛ

1.370.000,00

Приходи из буџета

1.370.000,00

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

1.591.144,00

Приходи из буџета

1.591.144,00

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ

70.000,00

Приходи из буџета

70.000,00
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

483
01

512
01

515
01

Назив

Број 54 - Страна 2133

Планирана средства

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

10.000,00

Приходи из буџета

10.000,00

МАШИНЕ И ОПРЕМА

3.038.452,93

Приходи из буџета

3.038.452,93

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

160.500,00

Приходи из буџета

160.500,00

Извори финансирања за функцију 090
01

25.586.582,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 090

25.586.582,00

Извори финансирања за програмску активност 1006
01

25.586.582,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 0902 1006

25.586.582,00

Извори финансирања за програм Социјална заштита
01

25.586.582,00

Приходи из буџета

Укупно за програм 0902 - Социјална заштита
Извори финансирања за главу 0702 - Центар за породични смештај и усвојење - Нови Сад
01

25.586.582,00

25.586.582,00

Приходи из буџета

Свега за главу 0702 - Центар за породични смештај и усвојење - Нови Сад

25.586.582,00

Извори финансирања за раздео 07
01
03
06
13

Приходи из буџета
Социјални доприноси
Донације од међународних организација
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

822.460.022,00
500.000,00
23.231.285,00
100.000.000,00

946.191.307,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 07

71
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

08

Назив
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Планирана средства

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

0800

Покрајински секретаријат за финансије
Програм 0608
Програмска
активност 1001
180

Систем локалне самоуправе
ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

463
07

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

8.116.553.738,00

Трансфери од других нивоа власти

8.116.553.738,00

Извори финансирања за функцију 180
07

8.116.553.738,00

Трансфери од других нивоа власти

Укупно за функцију 180

8.116.553.738,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
07

8.116.553.738,00

Трансфери од других нивоа власти

Укупно за програмску активност - 0608 1001

8.116.553.738,00

Извори финансирања за програм Систем локалне самоуправе
07

8.116.553.738,00

Трансфери од других нивоа власти

8.116.553.738,00

Укупно за програм 0608 - Систем локалне самоуправе

Програм 2101
Програмска
активност 1006
160

Политички систем
ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

481
01

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

19.448.409,28

Приходи из буџета

19.448.409,28

Извори финансирања за функцију 160
01

19.448.409,28

Приходи из буџета

Укупно за функцију 160

19.448.409,28

Извори финансирања за програмску активност 1006
01

19.448.409,28

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 2101 1006

19.448.409,28

Извори финансирања за програм Политички систем
01

19.448.409,28

Приходи из буџета

19.448.409,28

Укупно за програм 2101 - Политички систем
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Управљање јавним дугом
СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА
Трансакције јавног дуга

441
01

611

ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА

352.162.000,00

Приходи из буџета

352.162.000,00

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА

1.713.398.750,00

01

Приходи из буџета

1.213.398.750,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

500.000.000,00

Извори финансирања за функцију 170
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за функцију 170

1.565.560.750,00
500.000.000,00
2.065.560.750,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за програмску активност - 2201 1001

1.565.560.750,00
500.000.000,00
2.065.560.750,00

Извори финансирања за програм Управљање јавним дугом
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

2.065.560.750,00

Укупно за програм 2201 - Управљање јавним дугом

Програм 2301

1.565.560.750,00
500.000.000,00

Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система
ПОСЛОВИ БУЏЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА,
БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И АДМИНСИТРАТИВНА ПОДРШКА ПРОЦЕСИМА
ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ
Финансијски и фискални послови

Програмска
активност 1001
112
411
01

412
01

413
01

414
01

415
01

416
01

421
01

422
01

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

93.067.578,64

Приходи из буџета

93.067.578,64

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

16.659.096,57

Приходи из буџета

16.659.096,57

НАКНАДЕ У НАТУРИ

1.272.457,99

Приходи из буџета

1.272.457,99

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

2.360.540,83

Приходи из буџета

2.360.540,83

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

1.715.517,86

Приходи из буџета

1.715.517,86

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

426.743,32

Приходи из буџета

426.743,32

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

30.887.000,00

Приходи из буџета

30.887.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

800.000,00

Приходи из буџета

800.000,00
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УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

34.659.527,00

Приходи из буџета

34.659.527,00

МАТЕРИЈАЛ

2.800.000,00

Приходи из буџета

2.800.000,00

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

2.000,00

Приходи из буџета

2.000,00

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

13.318.765,48

Приходи из буџета

13.318.765,48

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ

11.000,00

Приходи из буџета

11.000,00

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

2.100.000,00

Приходи из буџета

2.100.000,00

МАШИНЕ И ОПРЕМА

290.000,00

Приходи из буџета

290.000,00

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

3.540.000,00

Приходи из буџета

3.540.000,00

Извори финансирања за функцију 112
01

203.910.227,69

Приходи из буџета

Укупно за функцију 112

203.910.227,69

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

203.910.227,69

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 2301 1001

203.910.227,69

Извори финансирања за програм Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система
01

203.910.227,69

Приходи из буџета

Укупно за програм 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система

Програм 2402
Програмска
активност 1001
160

203.910.227,69

Интервенцијска средства
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

499
01

СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ

76.998.090,16

Приходи из буџета

76.998.090,16

Извори финансирања за функцију 160
01

76.998.090,16

Приходи из буџета

Укупно за функцију 160

76.998.090,16

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

76.998.090,16

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 2402 1001

76.998.090,16
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СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

499
01

СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ

30.000.000,00

Приходи из буџета

30.000.000,00

Извори финансирања за функцију 160
01

30.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 160

30.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

30.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 2402 1002

30.000.000,00

Извори финансирања за програм Интервенцијска средства
01

106.998.090,16

Приходи из буџета

Укупно за програм 2402 - Интервенцијска средства
Извори финансирања за главу 0800 - Покрајински секретаријат за финансије
01
07
13

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

106.998.090,16

1.895.917.477,13
8.116.553.738,00
500.000.000,00
10.512.471.215,13

Свега за главу 0800 - Покрајински секретаријат за финансије
Извори финансирања за раздео 08
01
07
13

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

1.895.917.477,13
8.116.553.738,00
500.000.000,00

10.512.471.215,13

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 08
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,ПРОПИСЕ,
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ

0900

Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице
Подршка раду органа јавне управе

Програм 0606
Програмска
активност 1003
111

Издавање службеног листа АП Војводине
Извршни и законодавни органи

423
01

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

15.200.000,00

Приходи из буџета

15.200.000,00

Извори финансирања за функцију 111
01

Приходи из буџета

15.200.000,00

Укупно за функцију 111

15.200.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
01

Приходи из буџета

15.200.000,00

Укупно за програмску активност - 0606 1003

15.200.000,00

Извори финансирања за програм Подршка раду органа јавне управе
01

Приходи из буџета

15.200.000,00
15.200.000,00

Укупно за програм 0606 - Подршка раду органа јавне управе

Систем државне управе

Програм 0607
Програмска
активност 1001
111

Организација и спровођење државног стручног испита
Извршни и законодавни органи

423
01

465
01

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

5.500.000,00

Приходи из буџета

5.500.000,00

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

550.000,00

Приходи из буџета

550.000,00

Извори финансирања за функцију 111
01

Приходи из буџета

6.050.000,00

Укупно за функцију 111

6.050.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Приходи из буџета

6.050.000,00

Укупно за програмску активност - 0607 1001

6.050.000,00

76

29. децембар 2015

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Програмска
активност 1004
111

Назив

Број 54 - Страна 2139

Планирана средства

Администрација и управљање
Извршни и законодавни органи

411
01

412
01

413
01

414

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

60.072.356,35

Приходи из буџета

60.072.356,35

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

10.752.951,78

Приходи из буџета

10.752.951,78

НАКНАДЕ У НАТУРИ

983.000,00

Приходи из буџета

983.000,00

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
01

415
01

416
01

421
01

422
01

423
01

424
01

426
01

444
01

465
01

482

Приходи из буџета

2.300.000,00

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

2.676.572,00

Приходи из буџета

2.676.572,00

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

381.231,00

Приходи из буџета

381.231,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

10.000,00

Приходи из буџета

10.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

391.245,00

Приходи из буџета

391.245,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

2.650.000,00

Приходи из буџета

2.650.000,00

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

160.000,00

Приходи из буџета

160.000,00

МАТЕРИЈАЛ

20.054,00

Приходи из буџета

20.054,00

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

1.000,00

Приходи из буџета

1.000,00

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

9.033.754,00

Приходи из буџета

9.033.754,00

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ
01

483
01

485

2.300.000,00

125.000,00

Приходи из буџета

125.000,00

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

175.380,00

Приходи из буџета

175.380,00

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД
СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА

20.000,00

01

Приходи из буџета

20.000,00

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

100.000,00

01

Приходи из буџета

100.000,00

515

Извори финансирања за функцију 111
01

Приходи из буџета

89.852.544,13

Укупно за функцију 111

89.852.544,13

77

Страна 2140 - Броj 54

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Назив

29. децембар 2015

Планирана средства

Извори финансирања за програмску активност 1004
01

Приходи из буџета

89.852.544,13

Укупно за програмску активност - 0607 1004

89.852.544,13

Извори финансирања за програм Систем државне управе
01

Приходи из буџета

95.902.544,13
95.902.544,13

Укупно за програм 0607 - Систем државне управе

Е-Управа

Програм 0609

Имплементација софтвера за подршку превођења (ЦАТ ТООЛС)

Пројекат 4003

Извршни и законодавни органи

111
423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

515
01

166.000,00

Приходи из буџета

166.000,00

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

1.834.000,00

Приходи из буџета

1.834.000,00

Извори финансирања за функцију 111
01

Приходи из буџета

2.000.000,00

Укупно за функцију 111

2.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 4003
01

Приходи из буџета

2.000.000,00

Укупно за пројекат - 0609 4003

2.000.000,00

Извори финансирања за програм Е-Управа
01

Приходи из буџета

2.000.000,00
2.000.000,00

Укупно за програм 0609 - Е-Управа

Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода

Програм 1001
Програмска
активност 1003
840

Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини
Верске и остале услуге заједнице

481
01

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

16.797.333,00

Приходи из буџета

16.797.333,00

Извори финансирања за функцију 840
01

Приходи из буџета

16.797.333,00

Укупно за функцију 840

16.797.333,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
01

Приходи из буџета

16.797.333,00

Укупно за програмску активност - 1001 1003

16.797.333,00
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Подршка раду националних савета националних мањина
Верске и остале услуге заједнице

481
01

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

46.214.000,00

Приходи из буџета

46.214.000,00

Извори финансирања за функцију 840
01

Приходи из буџета

46.214.000,00

Укупно за функцију 840

46.214.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1004
01

Приходи из буџета

46.214.000,00

Укупно за програмску активност - 1001 1004

Програмска
активност 1005
111

46.214.000,00

Развој вишејезичности на територији Аутономне покрајине Војводине
Извршни и законодавни органи

423
01

463
01

465
01

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

100.000,00

Приходи из буџета

100.000,00

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

6.074.590,00

Приходи из буџета

6.074.590,00

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

10.000,00

Приходи из буџета

10.000,00

Извори финансирања за функцију 111
01

Приходи из буџета

6.184.590,00

Укупно за функцију 111

6.184.590,00

Извори финансирања за програмску активност 1005
01

Приходи из буџета

6.184.590,00

Укупно за програмску активност - 1001 1005

Програмска
активност 1006
111

6.184.590,00

Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини
Извршни и законодавни органи

422
01

423

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

250.000,00

Приходи из буџета

250.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

463
01

481
01

2.500.000,00

Приходи из буџета

2.500.000,00

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

1.200.000,00

Приходи из буџета

1.200.000,00

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

5.040.000,00

Приходи из буџета

5.040.000,00

Извори финансирања за функцију 111
01

Приходи из буџета

8.990.000,00

Укупно за функцију 111

8.990.000,00

79

Страна 2142 - Броj 54

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Назив

29. децембар 2015

Планирана средства

Извори финансирања за програмску активност 1006
01

Приходи из буџета

8.990.000,00

Укупно за програмску активност - 1001 1006

8.990.000,00

Декада инклузије Рома

Пројекат 4007

Верске и остале услуге заједнице

840
481
01

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

1.310.000,00

Приходи из буџета

1.310.000,00

Извори финансирања за функцију 840
01

Приходи из буџета

1.310.000,00

Укупно за функцију 840

1.310.000,00

Извори финансирања за пројекат 4007
01

Приходи из буџета

1.310.000,00

Укупно за пројекат - 1001 4007

1.310.000,00

Извори финансирања за програм Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
01

Приходи из буџета

79.495.923,00

Укупно за програм 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода

79.495.923,00

Уређење и управљање у систему правосуђа

Програм 1602
Програмска
активност 1001
111

Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче
Извршни и законодавни органи

423
01

465
01

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

8.600.000,00

Приходи из буџета

8.600.000,00

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

860.000,00

Приходи из буџета

860.000,00

Извори финансирања за функцију 111
01

Приходи из буџета

9.460.000,00

Укупно за функцију 111

9.460.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Приходи из буџета

9.460.000,00

Укупно за програмску активност - 1602 1001

9.460.000,00

Извори финансирања за програм Уређење и управљање у систему правосуђа
01

Приходи из буџета

9.460.000,00

Укупно за програм 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа
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Сарадња државе са црквама и верским заједницама

Програм 1901
Програмска
активност 1001
840

Подршка раду црквама и верским заједницама
Верске и остале услуге заједнице

481
01

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

10.481.931,00

Приходи из буџета

10.481.931,00

Извори финансирања за функцију 840
01

Приходи из буџета

10.481.931,00

Укупно за функцију 840

10.481.931,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Приходи из буџета

10.481.931,00

Укупно за програмску активност - 1901 1001

10.481.931,00

Извори финансирања за програм Сарадња државе са црквама и верским заједницама
01

Приходи из буџета

10.481.931,00

Укупно за програм 1901 - Сарадња државе са црквама и верским заједницама

10.481.931,00

Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система

Програм 2001
Програмска
активност 1001
980

Администрација, управљање и надзор
Образовање некласификовано на другом месту

411
01

412
01

413
01

414
01

415
01

416

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

39.665.650,29

Приходи из буџета

39.665.650,29

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

7.100.151,41

Приходи из буџета

7.100.151,41

НАКНАДЕ У НАТУРИ

445.566,44

Приходи из буџета

445.566,44

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

1.500.000,00

Приходи из буџета

1.500.000,00

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

862.326,75

Приходи из буџета

862.326,75

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ
01

421
01

422
01

423

Приходи из буџета

50.000,00
50.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

601.000,00

Приходи из буџета

601.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

520.770,74

Приходи из буџета

520.770,74

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

4.852.000,00

01

Приходи из буџета

4.852.000,00

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

301.000,00

01

Приходи из буџета

301.000,00

424
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МАТЕРИЈАЛ

1.231.000,00

Приходи из буџета

1.231.000,00

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
01

465
01

482
01

483
01

1.000,00

Приходи из буџета

1.000,00

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

5.287.324,37

Приходи из буџета

5.287.324,37

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ

15.000,00

Приходи из буџета

15.000,00

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

50.000,00

Приходи из буџета

50.000,00

Извори финансирања за функцију 980
01

Приходи из буџета

62.482.790,00

Укупно за функцију 980

62.482.790,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Приходи из буџета

62.482.790,00

Укупно за програмску активност - 2001 1001

Програмска
активност 1002
980

62.482.790,00

Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре
Образовање некласификовано на другом месту

423
01

465
01

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

11.000.000,00

Приходи из буџета

11.000.000,00

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

800.000,00

Приходи из буџета

800.000,00

Извори финансирања за функцију 980
01

Приходи из буџета

11.800.000,00

Укупно за функцију 980

11.800.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

Приходи из буџета

11.800.000,00

Укупно за програмску активност - 2001 1002

Програмска
активност 1003
980

11.800.000,00

Додела признања "др Ђорђе Натошевић"
Образовање некласификовано на другом месту

423
01

472
01

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

210.000,00

Приходи из буџета

210.000,00

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА

2.700.000,00

Приходи из буџета

2.700.000,00

Извори финансирања за функцију 980
01

Приходи из буџета

2.910.000,00

Укупно за функцију 980

2.910.000,00
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Извори финансирања за програмску активност 1003
01

Приходи из буџета

2.910.000,00

Укупно за програмску активност - 2001 1003

2.910.000,00

Извори финансирања за програм Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система
01

Приходи из буџета

77.192.790,00
77.192.790,00

Укупно за програм 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система

Предшколско васпитање

Програм 2002
Програмска
активност 1001
910

Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма
Предшколско и основно образовање

463
07

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

552.474.000,00

Трансфери од других нивоа власти

552.474.000,00

Извори финансирања за функцију 910
07

Трансфери од других нивоа власти

552.474.000,00

Укупно за функцију 910

552.474.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
07

Трансфери од других нивоа власти

552.474.000,00

Укупно за програмску активност - 2002 1001

552.474.000,00

Извори финансирања за програм Предшколско васпитање
07

Трансфери од других нивоа власти

552.474.000,00
552.474.000,00

Укупно за програм 2002 - Предшколско васпитање

Основно образовање

Програм 2003
Програмска
активност 1001
910

Реализација делатности основног образовања
Предшколско и основно образовање

463
07

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

15.009.450.000,00

Трансфери од других нивоа власти

15.009.450.000,00

Извори финансирања за функцију 910
07

Трансфери од других нивоа власти

15.009.450.000,00

Укупно за функцију 910

15.009.450.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
07

Трансфери од других нивоа власти

15.009.450.000,00

Укупно за програмску активност - 2003 1001

15.009.450.000,00
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Двојезичка настава на српском и енглеском језику у основним школама
Предшколско и основно образовање

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

2.300.000,00

Приходи из буџета

2.300.000,00

Извори финансирања за функцију 910
01

Приходи из буџета

2.300.000,00

Укупно за функцију 910

2.300.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

Приходи из буџета

2.300.000,00

Укупно за програмску активност - 2003 1002

Програмска
активност 1004
910

2.300.000,00

Подизање квалитета основног образовања
Предшколско и основно образовање

463
01

481
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

6.200.000,00

Приходи из буџета

6.200.000,00

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

3.600.000,00

Приходи из буџета

3.600.000,00

Извори финансирања за функцију 910
01

Приходи из буџета

9.800.000,00

Укупно за функцију 910

9.800.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1004
01

Приходи из буџета

9.800.000,00

Укупно за програмску активност - 2003 1004

Програмска
активност 1005
910

9.800.000,00

Образовање одраслих
Предшколско и основно образовање

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

2.000.000,00

Приходи из буџета

2.000.000,00

Извори финансирања за функцију 910
01

Приходи из буџета

2.000.000,00

Укупно за функцију 910

2.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1005
01

Приходи из буџета

2.000.000,00

Укупно за програмску активност - 2003 1005

2.000.000,00
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Модернизација инфраструктуре основних школа
Предшколско и основно образовање

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

30.000.000,00

Приходи из буџета

30.000.000,00

Извори финансирања за функцију 910
01

Приходи из буџета

30.000.000,00

Укупно за функцију 910

30.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1006
01

Приходи из буџета

30.000.000,00

Укупно за програмску активност - 2003 1006

30.000.000,00

"Бесплатни уџбеници за ученике првог циклуса основног образовања и васпитања

Пројекат 4003

Предшколско и основно образовање

910
463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

50.000,00

Приходи из буџета

50.000,00

Извори финансирања за функцију 910
01

Приходи из буџета

50.000,00

Укупно за функцију 910

50.000,00

Извори финансирања за пројекат 4003
01

Приходи из буџета

50.000,00

Укупно за пројекат - 2003 4003

50.000,00

Унапређивање наставе француског језика у основним школама на територији АП
Војводине у циљу увођења двојезичке наставе
Предшколско и основно образовање

Пројекат 4007
910
462
01

ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

400.000,00

Приходи из буџета

400.000,00

Извори финансирања за функцију 910
01

Приходи из буџета

400.000,00

Укупно за функцију 910

400.000,00

Извори финансирања за пројекат 4007
01

Приходи из буџета

400.000,00

Укупно за пројекат - 2003 4007

400.000,00

Извори финансирања за програм Основно образовање
01
07

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

44.550.000,00
15.009.450.000,00
15.054.000.000,00

Укупно за програм 2003 - Основно образовање

85

Страна 2148 - Броj 54

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Назив

29. децембар 2015

Планирана средства

Средње образовање

Програм 2004
Програмска
активност 1001
920

Реализација делатности средњег образовања
Средње образовање

463
07

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

6.211.746.000,00

Трансфери од других нивоа власти

6.211.746.000,00

Извори финансирања за функцију 920
07

Трансфери од других нивоа власти

6.211.746.000,00

Укупно за функцију 920

6.211.746.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
07

Трансфери од других нивоа власти

6.211.746.000,00

Укупно за програмску активност - 2004 1001

Програмска
активност 1002
920

6.211.746.000,00

Подизање квалитета средњег образовања
Средње образовање

463
01

481
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

7.000.000,00

Приходи из буџета

7.000.000,00

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

3.000.000,00

Приходи из буџета

3.000.000,00

Извори финансирања за функцију 920
01

Приходи из буџета

10.000.000,00

Укупно за функцију 920

10.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

Приходи из буџета

10.000.000,00

Укупно за програмску активност - 2004 1002

Програмска
активност 1004
920

10.000.000,00

Двојезичка настава на српском и енглеском језику у средњим школама
Средње образовање

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

2.500.000,00

Приходи из буџета

2.500.000,00

Извори финансирања за функцију 920
01

Приходи из буџета

2.500.000,00

Укупно за функцију 920

2.500.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1004
01

Приходи из буџета

2.500.000,00

Укупно за програмску активност - 2004 1004

2.500.000,00
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Модернизација инфраструктуре средњих школа
Средње образовање

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

15.167.130,00

Приходи из буџета

15.167.130,00

Извори финансирања за функцију 920
01

Приходи из буџета

15.167.130,00

Укупно за функцију 920

15.167.130,00

Извори финансирања за програмску активност 1005
01

Приходи из буџета

15.167.130,00

Укупно за програмску активност - 2004 1005

15.167.130,00

Фестивал памети

Пројекат 4003

Средње образовање

920
481
01

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

400.000,00

Приходи из буџета

400.000,00

Извори финансирања за функцију 920
01

Приходи из буџета

400.000,00

Укупно за функцију 920

400.000,00

Извори финансирања за пројекат 4003
01

Приходи из буџета

400.000,00

Укупно за пројекат - 2004 4003

400.000,00

Извори финансирања за програм Средње образовање
01
07

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

28.067.130,00
6.211.746.000,00
6.239.813.130,00

Укупно за програм 2004 - Средње образовање

Подршка у образовању ученика и студената

Програм 2007
Програмска
активност 1003
960

Реализација делатности установа ученичког стандарда
Помоћне услуге образовању

463
07

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

200.000.000,00

Трансфери од других нивоа власти

200.000.000,00

Извори финансирања за функцију 960
07

Трансфери од других нивоа власти

200.000.000,00

Укупно за функцију 960

200.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
07

Трансфери од других нивоа власти

200.000.000,00

Укупно за програмску активност - 2007 1003

200.000.000,00
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Подизање квалитета ученичког стандарда
Помоћне услуге образовању

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

2.050.000,00

Приходи из буџета

2.050.000,00

Извори финансирања за функцију 960
01

Приходи из буџета

2.050.000,00

Укупно за функцију 960

2.050.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1004
01

Приходи из буџета

2.050.000,00

Укупно за програмску активност - 2007 1004

Програмска
активност 1005
960

2.050.000,00

Регресирање превоза ученика средњих школа
Помоћне услуге образовању

463

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

117.000.000,00

01

Приходи из буџета

82.000.000,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

35.000.000,00

Извори финансирања за функцију 960
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за функцију 960

82.000.000,00
35.000.000,00
117.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1005
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за програмску активност - 2007 1005

Програмска
активност 1006
960

82.000.000,00
35.000.000,00
117.000.000,00

Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда
Помоћне услуге образовању

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

5.000.000,00

Приходи из буџета

5.000.000,00

Извори финансирања за функцију 960
01

Приходи из буџета

5.000.000,00

Укупно за функцију 960

5.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1006
01

Приходи из буџета

5.000.000,00

Укупно за програмску активност - 2007 1006

5.000.000,00

Извори финансирања за програм Подршка у образовању ученика и студената
01
07
13

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за програм 2007 - Подршка у образовању ученика и студената
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Извори финансирања за главу 0900 - Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице
01
07
13

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Свега за главу 0900 - Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице

0901

451.400.318,13
21.973.670.000,00
35.000.000,00

22.460.070.318,13

Индиректни корисници у области образовања

Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система

Програм 2001
Програмска
активност 1005
980

Развој стручно истраживачког рада у области образовања
Образовање некласификовано на другом месту

411
01

412
01

413

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

10.948.991,00

Приходи из буџета

10.948.991,00

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

1.959.869,00

Приходи из буџета

1.959.869,00

НАКНАДЕ У НАТУРИ

200.000,00

01

Приходи из буџета

180.000,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

10.000,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

10.000,00

414

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

810.000,00

01

Приходи из буџета

560.000,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

250.000,00

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

430.000,00

01

Приходи из буџета

410.000,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

10.000,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

10.000,00

415

416

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

110.000,00

01

Приходи из буџета

100.000,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

421

10.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

963.207,00

01

Приходи из буџета

648.207,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

210.000,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

105.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

910.000,00

01

Приходи из буџета

500.000,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

160.000,00

422

13

423

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

250.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

2.630.000,00

01

Приходи из буџета

2.000.000,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

430.000,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

200.000,00
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СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

1.779.998,00

01

Приходи из буџета

1.379.998,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

200.000,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

200.000,00

425

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

270.000,00

01

Приходи из буџета

115.000,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

80.000,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

75.000,00

426

МАТЕРИЈАЛ

1.540.000,00

01

Приходи из буџета

880.000,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

460.000,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

200.000,00

444

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

22.000,00

01

Приходи из буџета

20.000,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

2.000,00

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

1.459.615,00

Приходи из буџета

1.459.615,00

465
01

482

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ

82.000,00

01

Приходи из буџета

70.000,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

12.000,00

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

40.000,00

Приходи из буџета

10.000,00

483
01
04

512

Сопствени приходи буџетских корисника

30.000,00

МАШИНЕ И ОПРЕМА

278.000,00

01

Приходи из буџета

158.000,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

120.000,00

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

210.000,00

01

Приходи из буџета

200.000,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

515

10.000,00

Извори финансирања за функцију 980
01
04
13

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за функцију 980

21.599.680,00
1.994.000,00
1.050.000,00
24.643.680,00

Извори финансирања за програмску активност 1005
01
04
13

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за програмску активност - 2001 1005

21.599.680,00
1.994.000,00
1.050.000,00
24.643.680,00
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Извори финансирања за програм Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система
01
04
13

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за програм 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система

21.599.680,00
1.994.000,00
1.050.000,00
24.643.680,00

Извори финансирања за главу 0901 - Индиректни корисници у области образовања
01
04
13

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Свега за главу 0901 - Индиректни корисници у области образовања

21.599.680,00
1.994.000,00
1.050.000,00
24.643.680,00

Извори финансирања за раздео 09
01
04
07
13

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

472.999.998,13
1.994.000,00
21.973.670.000,00
36.050.000,00

22.484.713.998,13

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 09
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ
САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

1000

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну
Програм 0301
Програмска
активност 1001
411

Координација и спровођење политике у области спољних послова
Међурегионална сарадња
Општи економски и комерцијални послови

421
15

423
15

426
15

444
15

462
01

512
15

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

220.000,00

Неутрошена средства донација из ранијих година

220.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

2.802.407,95

Неутрошена средства донација из ранијих година

2.802.407,95

МАТЕРИЈАЛ

200.000,00

Неутрошена средства донација из ранијих година

200.000,00

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

50.000,00

Неутрошена средства донација из ранијих година

50.000,00

ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

5.463.000,00

Приходи из буџета

5.463.000,00

МАШИНЕ И ОПРЕМА

185.357,77

Неутрошена средства донација из ранијих година

185.357,77

Извори финансирања за функцију 411
01
15

Приходи из буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

Укупно за функцију 411

5.463.000,00
3.457.765,72
8.920.765,72

Извори финансирања за програмску активност 1001
01
15

Приходи из буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

Укупно за програмску активност - 0301 1001

5.463.000,00
3.457.765,72
8.920.765,72

Извори финансирања за програм Координација и спровођење политике у области спољних послова
01
15

Приходи из буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

Укупно за програм 0301 - Координација и спровођење политике у области спољних послова
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Подршка приступању Србије ЕУ
Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ
Општи економски и комерцијални послови

423
01

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

2.000.000,00

Приходи из буџета

2.000.000,00

Извори финансирања за функцију 411
01

2.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 411

2.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

2.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 0601 1002

2.000.000,00

Подршка раду Фонда "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине

Програмска
активност 1003
411

Општи економски и комерцијални послови

465
01

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

97.000.000,00

Приходи из буџета

97.000.000,00

Извори финансирања за функцију 411
01

97.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 411

97.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
01

97.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 0601 1003

97.000.000,00

Извори финансирања за програм Подршка приступању Србије ЕУ
01

99.000.000,00

Приходи из буџета

99.000.000,00

Укупно за програм 0601 - Подршка приступању Србије ЕУ

Програм 0608
Програмска
активност 1003
180

Систем локалне самоуправе
Подршка развоју локалне самоуправе
Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

423
01

465
01

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

4.165.000,00

Приходи из буџета

4.165.000,00

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

313.320,00

Приходи из буџета

313.320,00

Извори финансирања за функцију 180
01

4.478.320,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 180

4.478.320,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
01

4.478.320,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 0608 1003

4.478.320,00
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Администрација и управљање
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

411
01

412
01

413

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

36.416.339,90

Приходи из буџета

36.416.339,90

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

6.518.524,84

Приходи из буџета

6.518.524,84
826.727,15

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414
01

415
01

416
01

421
01

422
01

423
01

425

Приходи из буџета

826.727,15

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

300.000,00

Приходи из буџета

300.000,00

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

1.882.105,50

Приходи из буџета

1.882.105,50

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

121.618,00

Приходи из буџета

121.618,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

266.000,00

Приходи из буџета

266.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

250.000,00

Приходи из буџета

250.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

2.470.000,00

Приходи из буџета

2.470.000,00

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
01

426
01

465
01

482
01

483

20.000,00

Приходи из буџета
МАТЕРИЈАЛ

410.000,00

Приходи из буџета

410.000,00

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

4.863.301,31

Приходи из буџета

4.863.301,31

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ

8.000,00

Приходи из буџета

8.000,00

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА
01

515
01

20.000,00

10.000,00

Приходи из буџета

10.000,00

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

20.000,00

Приходи из буџета

20.000,00

Извори финансирања за функцију 110
01

54.382.616,70

Приходи из буџета

Укупно за функцију 110

54.382.616,70

Извори финансирања за програмску активност 1007
01

54.382.616,70

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 0608 1007

54.382.616,70
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Извори финансирања за програм Систем локалне самоуправе
01

58.860.936,70

Приходи из буџета

58.860.936,70

Укупно за програм 0608 - Систем локалне самоуправе

Програм 1505
Програмска
активност 1003
411

Регионални развој
Подршка раду Агенције за регионални развој АП Војводине
Општи економски и комерцијални послови

465
01

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

30.000.000,00

Приходи из буџета

30.000.000,00

Извори финансирања за функцију 411
01

30.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 411

30.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
01

30.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 1505 1003

30.000.000,00

Извори финансирања за програм Регионални развој
01

30.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програм 1505 - Регионални развој
Извори финансирања за главу 1000 - Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну
01
15

Приходи из буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

Свега за главу 1000 - Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну

30.000.000,00

193.323.936,70
3.457.765,72
196.781.702,42

Извори финансирања за раздео 10
01
15

Приходи из буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

193.323.936,70
3.457.765,72

196.781.702,42

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ,
ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

1100

ПС за урбанизам, градитељство и заштиту
Програм 0404
Програмска
активност 1001
560

Управљање заштитом животне средине
Администрација, управљање и надзор
Заштита животне средине некласификована на другом месту

411
01

412
01

413

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

47.708.706,01

Приходи из буџета

47.708.706,01

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

8.539.858,38

Приходи из буџета

8.539.858,38
426.383,00

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414
01

415
01

416
01

421
01

422

426.383,00

Приходи из буџета
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

1.010.771,00

Приходи из буџета

1.010.771,00

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

954.949,00

Приходи из буџета

954.949,00

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

94.040,00

Приходи из буџета

94.040,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

1.361.555,00

Приходи из буџета

1.361.555,00
600.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
01

423
01

426

600.000,00

Приходи из буџета
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

1.766.247,06

Приходи из буџета

1.766.247,06
150.000,00

МАТЕРИЈАЛ
01

465
01

482
01

485

150.000,00

Приходи из буџета
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

6.928.049,16

Приходи из буџета

6.928.049,16

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ

9.700,00

Приходи из буџета

9.700,00

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД
СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА
01

80.000,00
80.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 560
01

69.630.258,61

Приходи из буџета

Укупно за функцију 560

69.630.258,61

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

69.630.258,61

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 0404 1001

69.630.258,61
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Управљање и промоција
Заштита животне средине некласификована на другом месту

423

8.000.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

451

8.000.000,00

Приходи из буџета
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА

01

481
01

6.000.000,00

Приходи из буџета

6.000.000,00

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

2.000.000,00

Приходи из буџета

2.000.000,00

Извори финансирања за функцију 560
01

16.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 560

16.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

16.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 0404 1002

Програмска
активност 1003
560

16.000.000,00

Мониторинг и информациони систем животне средине
Заштита животне средине некласификована на другом месту

424
01

425
01

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

2.500.000,00

Приходи из буџета

2.500.000,00

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

11.800.000,00

Приходи из буџета

11.800.000,00

Извори финансирања за функцију 560
01

14.300.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 560

14.300.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
01

14.300.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 0404 1003

Програмска
активност 1004
560

14.300.000,00

Контрола штетних организама у животној средини
Заштита животне средине некласификована на другом месту

424
01

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

4.000.000,00

Приходи из буџета

4.000.000,00

Извори финансирања за функцију 560
01

4.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 560

4.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1004
01

4.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 0404 1004

4.000.000,00

Извори финансирања за програм Управљање заштитом животне средине
01

103.930.258,61

Приходи из буџета

Укупно за програм 0404 - Управљање заштитом животне средине
97

103.930.258,61
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29. децембар 2015

Планирана средства

Заштита природе
Заштита природе
Заштита биљног и животињског света и крајолика

424
01

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

5.000.000,00

Приходи из буџета

5.000.000,00

Извори финансирања за функцију 540
01

5.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 540

5.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

5.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 0405 1001

5.000.000,00

Извори финансирања за програм Заштита природе
01

5.000.000,00

Приходи из буџета

5.000.000,00

Укупно за програм 0405 - Заштита природе

Програм 1101
Програмска
активност 1002
620

Уређење и надзор у области планирања и изградње
Администрација, управљање и надзор у области планирања и изградње
Развој заједнице

411
01

412
01

413
01

414
01

415
01

416

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

28.347.165,16

Приходи из буџета

28.347.165,16

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

5.074.142,57

Приходи из буџета

5.074.142,57

НАКНАДЕ У НАТУРИ

370.000,00

Приходи из буџета

370.000,00

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

1.077.836,00

Приходи из буџета

1.077.836,00

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

1.333.907,00

Приходи из буџета

1.333.907,00

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ
01

421
01

422
01

423
01

426
01

180.895,00

Приходи из буџета

180.895,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

337.842,00

Приходи из буџета

337.842,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

400.000,00
400.000,00

Приходи из буџета
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

1.340.000,00

Приходи из буџета

1.340.000,00

МАТЕРИЈАЛ

100.000,00

Приходи из буџета

100.000,00
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

465
01

482

Назив

483
01

Планирана средства

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

4.546.620,00

Приходи из буџета

4.546.620,00

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ
01

Број 54 - Страна 2161

9.700,00
9.700,00

Приходи из буџета
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

600.000,00

Приходи из буџета

600.000,00

Извори финансирања за функцију 620
01

43.718.107,73

Приходи из буџета

Укупно за функцију 620

43.718.107,73

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

43.718.107,73

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 1101 1002

Програмска
активност 1003
620

43.718.107,73

Израда, доношење и имплементација планске документације
Развој заједнице

423
01

424
01

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

3.500.000,00

Приходи из буџета

3.500.000,00

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

61.300.000,00

Приходи из буџета

61.300.000,00

Извори финансирања за функцију 620
01

64.800.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 620

64.800.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
01

64.800.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 1101 1003

64.800.000,00

Подршка у изради пројектно техничке и планске документације ЈЛС и невладиним
организацијама у области планирања и изградње
Развој заједнице

Програмска
активност 1004
620
463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

11.000.000,00

Приходи из буџета

11.000.000,00

Извори финансирања за функцију 620
01

11.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 620

11.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1004
01

11.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 1101 1004

11.000.000,00

Извори финансирања за програм Уређење и надзор у области планирања и изградње
01

119.518.107,73

Приходи из буџета

Укупно за програм 1101 - Уређење и надзор у области планирања и изградње
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Назив
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Планирана средства

Извори финансирања за главу 1100 - ПС за урбанизам, градитељство и заштиту
01

228.448.366,34

Приходи из буџета

228.448.366,34

Свега за главу 1100 - ПС за урбанизам, градитељство и заштиту

1101

Покрајински буџетски фонд за заштиту животне средине
Програм 0405
Програмска
активност 1002
560

Заштита природе
Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода
Заштита животне средине некласификована на другом месту

451

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА

4.800.000,00

01

Приходи из буџета

2.176.735,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

2.623.265,00

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

1.000.000,00

Приходи из буџета

1.000.000,00

454
01

481
01

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

200.000,00

Приходи из буџета

200.000,00

Извори финансирања за функцију 560
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за функцију 560

3.376.735,00
2.623.265,00
6.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за програмску активност - 0405 1002

3.376.735,00
2.623.265,00
6.000.000,00

Извори финансирања за програм Заштита природе
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за програм 0405 - Заштита природе
Извори финансирања за главу 1101 - Покрајински буџетски фонд за заштиту животне средине
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Свега за главу 1101 - Покрајински буџетски фонд за заштиту животне средине
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6.000.000,00
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2.623.265,00
6.000.000,00
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

1102

Назив

Број 54 - Страна 2163

Планирана средства

Покрајински завод за заштиту природе
Програм 0405
Програмска
активност 1003
560

Заштита природе
Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине
Заштита животне средине некласификована на другом месту

411

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

43.910.177,53

01

Приходи из буџета

43.400.177,53

03

Социјални доприноси

412

510.000,00

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

7.864.631,77

01

Приходи из буџета

7.768.631,77

03

Социјални доприноси

413

96.000,00

НАКНАДЕ У НАТУРИ

650.000,00

01

Приходи из буџета

550.000,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

100.000,00

414

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

04

Сопствени приходи буџетских корисника

415

3.074.068,00
579.068,00
2.000.000,00
495.000,00

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

1.636.365,98

01

Приходи из буџета

1.635.365,98

04

Сопствени приходи буџетских корисника

416

1.000,00

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

195.076,00

01

Приходи из буџета

194.076,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

421

1.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

8.442.999,71

01

Приходи из буџета

8.372.999,71

04

Сопствени приходи буџетских корисника

422

2.845.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

423

70.000,00

840.000,00
1.505.000,00
500.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

8.806.949,45

01

Приходи из буџета

3.485.245,18

04

Сопствени приходи буџетских корисника

5.041.000,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

280.704,27

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

217.000,00

424
01

Приходи из буџета

65.000,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника
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Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

425
01
04

426

Назив
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Планирана средства

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

3.298.890,53

Приходи из буџета

2.712.514,54

Сопствени приходи буџетских корисника

586.375,99

МАТЕРИЈАЛ

6.186.098,80

01

Приходи из буџета

2.822.465,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

2.493.573,73

13

465
01

482

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

870.060,07

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

5.928.546,59

Приходи из буџета

5.928.546,59

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ

205.000,00

01

Приходи из буџета

130.000,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

512

1.297.796,00

МАШИНЕ И ОПРЕМА
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

515

75.000,00

264.000,00
1.032.444,28
1.351,72

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

265.919,76

01

Приходи из буџета

254.919,76

04

Сопствени приходи буџетских корисника

11.000,00

Извори финансирања за функцију 560
01
03
04
13

Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за функцију 560

79.003.010,06
2.606.000,00
11.563.394,00
1.652.116,06
94.824.520,12

Извори финансирања за програмску активност 1003
01
03
04
13

Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за програмску активност - 0405 1003

79.003.010,06
2.606.000,00
11.563.394,00
1.652.116,06
94.824.520,12

Извори финансирања за програм Заштита природе
01
03
04
13

Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за програм 0405 - Заштита природе
Извори финансирања за главу 1102 - Покрајински завод за заштиту природе
01
03
04
13

Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

79.003.010,06
2.606.000,00
11.563.394,00
1.652.116,06
94.824.520,12

79.003.010,06
2.606.000,00
11.563.394,00
1.652.116,06
94.824.520,12

Свега за главу 1102 - Покрајински завод за заштиту природе
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Назив

Број 54 - Страна 2165

Планирана средства

Извори финансирања за раздео 11
01
03
04
13

Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

310.828.111,40
2.606.000,00
11.563.394,00
4.275.381,06

329.272.886,46

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 11

103
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Извор
финансирања
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класификација
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структура
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Глава
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Планирана средства

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ
РАЗВОЈ

1200

Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој
Програм 0201
Програмска
активност 1001
140

Развој науке и технологије
Стручна и административна подршка развоју науке
Основно истраживање

411
01

412
01

413
01

414
01

415
01

416
01

421
01

422
01

423

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

17.338.259,18

Приходи из буџета

17.338.259,18

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

3.103.548,39

Приходи из буџета

3.103.548,39

НАКНАДЕ У НАТУРИ

175.952,70

Приходи из буџета

175.952,70

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

1.150.000,00

Приходи из буџета

1.150.000,00

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

798.699,57

Приходи из буџета

798.699,57

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

94.040,00

Приходи из буџета

94.040,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

880.000,00

Приходи из буџета

880.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

419.970,45
419.970,45

Приходи из буџета
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

7.761.880,25

01

Приходи из буџета

7.761.880,25

МАТЕРИЈАЛ

310.000,00

01

Приходи из буџета

310.000,00

426
462

ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
01

465
01

482
01

483
01

5.000,00
5.000,00

Приходи из буџета
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

3.500.000,00

Приходи из буџета

3.500.000,00

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ

210.000,00

Приходи из буџета

210.000,00

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

10.000,00

Приходи из буџета

10.000,00

Извори финансирања за функцију 140
01

35.757.350,54

Приходи из буџета

Укупно за функцију 140

35.757.350,54

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

35.757.350,54

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 0201 1001

35.757.350,54
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Програмска
активност 1005
140

Назив
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Планирана средства

Унапређење рада невладиних организација у области науке
Основно истраживање

481
01

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

6.000.000,00

Приходи из буџета

6.000.000,00

Извори финансирања за функцију 140
01

6.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 140

6.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1005
01

6.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 0201 1005

Програмска
активност 1006
150

6.000.000,00

Популаризација науке
Опште јавне услуге - истраживање и развој

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

4.500.000,00

Приходи из буџета

4.500.000,00

Извори финансирања за функцију 150
01

4.500.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 150

4.500.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1006
01

4.500.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 0201 1006

Програмска
активност 1007
150

4.500.000,00

Подршка раду научних инстититуција
Опште јавне услуге - истраживање и развој

451

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
01

24.000.000,00
24.000.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 150
01

24.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 150

24.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1007
01

24.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 0201 1007

24.000.000,00
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Програмска
активност 1008
150

Назив

29. децембар 2015

Планирана средства

Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој
Опште јавне услуге - истраживање и развој

451

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
01

19.000.000,00
19.000.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 150
01

19.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 150

19.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1008
01

19.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 0201 1008

Програмска
активност 1009
442

19.000.000,00

Развој погона нових технологија
Производња

454

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

356.158.379,68

01

Приходи из буџета

317.050.740,55

14

Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

39.107.639,13

Извори финансирања за функцију 442
01
14

Приходи из буџета
Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

Укупно за функцију 442

317.050.740,55
39.107.639,13
356.158.379,68

Извори финансирања за програмску активност 1009
01
14

Приходи из буџета
Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

Укупно за програмску активност - 0201 1009

Програмска
активност 1011
150

317.050.740,55
39.107.639,13
356.158.379,68

Подршка раду Војвођанске академије наука, уметности и културе
Опште јавне услуге - истраживање и развој

451

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
01

2.000.000,00
2.000.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 150
01

2.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 150

2.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1011
01

2.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 0201 1011

2.000.000,00
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Програмска
активност 1012
140

Назив
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Планирана средства

Подршка развоју научно-истраживачке делатности
Основно истраживање

424
01

463
01

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

146.600.000,00

Приходи из буџета

146.600.000,00

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

200.000,00

Приходи из буџета

200.000,00

Извори финансирања за функцију 140
01

146.800.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 140

146.800.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1012
01

146.800.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 0201 1012

146.800.000,00

Извори финансирања за програм Развој науке и технологије
01
14

Приходи из буџета
Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

594.215.730,22

Укупно за програм 0201 - Развој науке и технологије

Програм 2005
Програмска
активност 1001
980

555.108.091,09
39.107.639,13

Високо образовање
Администрација, управљање и инспекцијски надзор
Образовање некласификовано на другом месту

411
01

412
01

413

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

15.810.781,73

Приходи из буџета

15.810.781,73

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

2.830.129,93

Приходи из буџета

2.830.129,93
234.536,84

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414
01

415
01

421
01

422
01

423
01

426
01

Приходи из буџета

234.536,84

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

600.000,00

Приходи из буџета

600.000,00

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

342.656,59

Приходи из буџета

342.656,59

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

30.000,00

Приходи из буџета

30.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

350.000,00

Приходи из буџета

350.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

790.000,00

Приходи из буџета

790.000,00

МАТЕРИЈАЛ

154.298,87

Приходи из буџета

154.298,87
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

465
01

Назив
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Планирана средства

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

2.200.000,00

Приходи из буџета

2.200.000,00

Извори финансирања за функцију 980
01

23.342.403,96

Приходи из буџета

Укупно за функцију 980

23.342.403,96

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

23.342.403,96

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 2005 1001

Програмска
активност 1002
940

23.342.403,96

Подршка раду високообразовних установа
Високо образовање

463

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

5.214.065.000,00
117.850.000,00
5.096.215.000,00

Извори финансирања за функцију 940
01
07

117.850.000,00
5.096.215.000,00

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

Укупно за функцију 940

5.214.065.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01
07

117.850.000,00
5.096.215.000,00

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

Укупно за програмску активност - 2005 1002

Програмска
активност 1003
940

5.214.065.000,00

Модернизација инфраструктуре високог образовања
Високо образовање

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

3.000.000,00

Приходи из буџета

3.000.000,00

Извори финансирања за функцију 940
01

3.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 940

3.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
01

3.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 2005 1003

3.000.000,00

Извори финансирања за програм Високо образовање
01
07

144.192.403,96
5.096.215.000,00

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

5.240.407.403,96

Укупно за програм 2005 - Високо образовање
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Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Програм 2007
Програмска
активност 1001
960

Назив
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Планирана средства

Подршка у образовању ученика и студената
Систем установа студентског стандарда
Помоћне услуге образовању

463

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

267.000.000,00
5.000.000,00
262.000.000,00

Извори финансирања за функцију 960
01
07

5.000.000,00
262.000.000,00

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

Укупно за функцију 960

267.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01
07

5.000.000,00
262.000.000,00

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

Укупно за програмску активност - 2007 1001

Програмска
активност 1002
960

267.000.000,00

Регресирање студентског превоза
Помоћне услуге образовању

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

20.000.000,00

Приходи из буџета

20.000.000,00

Извори финансирања за функцију 960
01

20.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 960

20.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

20.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 2007 1002

20.000.000,00

Извори финансирања за програм Подршка у образовању ученика и студената
01
07

25.000.000,00
262.000.000,00

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

Укупно за програм 2007 - Подршка у образовању ученика и студената
Извори финансирања за главу 1200 - Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој
01
07
14

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

Свега за главу 1200 - Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој

287.000.000,00

724.300.495,05
5.358.215.000,00
39.107.639,13
6.121.623.134,18

Извори финансирања за раздео 12
01
07
14

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

724.300.495,05
5.358.215.000,00
39.107.639,13

6.121.623.134,18

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12
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Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

13

Назив
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Планирана средства

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ
СИРОВИНЕ

1300

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине
Програм 0501
Програмска
активност 1001
430

Планирање и спровођење енергетске политике
Стручни, административни и надзорни послови Покрајинског секретаријата за
енергетику и минералне сировине
Гориво и енергија

411
01

412
01

413
01

414
01

415
01

416
01

421
01

422

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

28.516.451,31

Приходи из буџета

28.516.451,31

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

5.104.444,78

Приходи из буџета

5.104.444,78

НАКНАДЕ У НАТУРИ

292.011,61

Приходи из буџета

292.011,61

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

2.398.195,45

Приходи из буџета

2.398.195,45

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

1.073.872,13

Приходи из буџета

1.073.872,13

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

94.040,00

Приходи из буџета

94.040,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

90.000,00

Приходи из буџета

90.000,00
681.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
01

423

681.000,00

Приходи из буџета
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

8.481.000,00

01

Приходи из буџета

8.481.000,00

МАТЕРИЈАЛ

750.000,00

01

Приходи из буџета

750.000,00

426
465
01

482
01

483
01

485

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

5.500.000,00

Приходи из буџета

5.500.000,00

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ

45.000,00

Приходи из буџета

45.000,00

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

100.000,00

Приходи из буџета

100.000,00

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД
СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА
01

100.000,00
100.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 430
01

53.226.015,28

Приходи из буџета

Укупно за функцију 430

53.226.015,28

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

53.226.015,28

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 0501 1001

53.226.015,28
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Назив

Број 54 - Страна 2173

Планирана средства

Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и рад комисија за полагање
стручних испита као и Комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на
територији АП Војводине
Гориво и енергија

Програмска
активност 1011
430
423
01

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

10.273.984,72

Приходи из буџета

10.273.984,72

Извори финансирања за функцију 430
01

10.273.984,72

Приходи из буџета

Укупно за функцију 430

10.273.984,72

Извори финансирања за програмску активност 1011
01

10.273.984,72

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 0501 1011

10.273.984,72

Манифестација "Дани енергетике"

Програмска
активност 1015
430

Гориво и енергија

423
01

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

2.000.000,00

Приходи из буџета

2.000.000,00

Извори финансирања за функцију 430
01

2.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 430

2.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1015
01

2.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 0501 1015

Пројекат 4002

2.000.000,00

Аутоматизација пословних процеса у Покрајинском секретаријату за енергетику и
минералне сировине
Гориво и енергија

430
515
01

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

5.000.000,00

Приходи из буџета

5.000.000,00

Извори финансирања за функцију 430
01

5.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 430

5.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 4002
01

5.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за пројекат - 0501 4002

5.000.000,00
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Назив

29. децембар 2015

Планирана средства

Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) у објектима
јавне намене
Гориво и енергија

Пројекат 4003
430
463

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

43.000.000,00

01

Приходи из буџета

15.000.000,00

14

Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

28.000.000,00

Извори финансирања за функцију 430
01
14

Приходи из буџета
Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

Укупно за функцију 430

15.000.000,00
28.000.000,00
43.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 4003
01
14

Приходи из буџета
Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

Укупно за пројекат - 0501 4003

Пројекат 4004

15.000.000,00
28.000.000,00
43.000.000,00

Коришћење биомасе за производњу топлотне енергије у јавним установама

430

Гориво и енергија
463

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

40.000.000,00

01

Приходи из буџета

13.000.000,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

25.000.000,00

14

Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

2.000.000,00

Извори финансирања за функцију 430
01
13
14

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

Укупно за функцију 430

13.000.000,00
25.000.000,00
2.000.000,00
40.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 4004
01
13
14

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

Укупно за пројекат - 0501 4004

Пројекат 4007

13.000.000,00
25.000.000,00
2.000.000,00
40.000.000,00

Енергетски одрживе фарме

430

Гориво и енергија
454
01

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

45.000.000,00

Приходи из буџета

45.000.000,00

Извори финансирања за функцију 430
01

45.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 430

45.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 4007
01

45.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за пројекат - 0501 4007

45.000.000,00
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Пројекат 4009

Назив

Број 54 - Страна 2175

Планирана средства

Примена соларне енергије у заливним системима

430

Гориво и енергија
454
01

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

10.000.000,00

Приходи из буџета

10.000.000,00

Извори финансирања за функцију 430
01

10.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 430

10.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 4009
01

10.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за пројекат - 0501 4009

Пројекат 4010

10.000.000,00

Примена топлотних пумпи за загревање/хлађење јавних објеката

430

Гориво и енергија
463

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

50.000.000,00

01

Приходи из буџета

20.000.000,00

14

Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

30.000.000,00

Извори финансирања за функцију 430
01
14

Приходи из буџета
Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

Укупно за функцију 430

20.000.000,00
30.000.000,00
50.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 4010
01
14

Приходи из буџета
Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

Укупно за пројекат - 0501 4010

Пројекат 4015

20.000.000,00
30.000.000,00
50.000.000,00

ЕНЕРГЕТСКИ ОДРЖИВЕ ФАРМЕ МЛЕЧНИХ КРАВА

430

Гориво и енергија
454
01

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

25.000.000,00

Приходи из буџета

25.000.000,00

Извори финансирања за функцију 430
01

25.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 430

25.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 4015
01

25.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за пројекат - 0501 4015

25.000.000,00

Извори финансирања за програм Планирање и спровођење енергетске политике
01
13
14

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

Укупно за програм 0501 - Планирање и спровођење енергетске политике
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198.500.000,00
25.000.000,00
60.000.000,00
283.500.000,00
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Програм 0502

Назив

29. децембар 2015

Планирана средства

Енергетска ефикасност

Пројекат 4001

Штедљива унутрашња расвета у јавним установама

430

Гориво и енергија
463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

18.000.000,00

Приходи из буџета

18.000.000,00

Извори финансирања за функцију 430
01

18.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 430

18.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 4001
01

18.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за пројекат - 0502 4001

Пројекат 4005

18.000.000,00

Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије

430

Гориво и енергија
481

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

6.000.000,00

01

Приходи из буџета

2.000.000,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

4.000.000,00

Извори финансирања за функцију 430
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за функцију 430

2.000.000,00
4.000.000,00
6.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 4005
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за пројекат - 0502 4005

2.000.000,00
4.000.000,00
6.000.000,00

Извори финансирања за програм Енергетска ефикасност
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

24.000.000,00

Укупно за програм 0502 - Енергетска ефикасност

Програм 0503

20.000.000,00
4.000.000,00

Управљање минералним ресурсима
Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и
рударства АрцГис
Гориво и енергија

Пројекат 4002
430
423
01

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

1.000.000,00

Приходи из буџета

1.000.000,00

Извори финансирања за функцију 430
01

1.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 430

1.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 4002
01

1.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за пројекат - 0503 4002

1.000.000,00
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Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Назив

Број 54 - Страна 2177

Планирана средства

Пројекат коришћења хидротермалних ресурса - израда пројектне документације

Пројекат 4005
430

Гориво и енергија
463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

4.500.000,00

Приходи из буџета

4.500.000,00

Извори финансирања за функцију 430
01

4.500.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 430

4.500.000,00

Извори финансирања за пројекат 4005
01

4.500.000,00

Приходи из буџета

Укупно за пројекат - 0503 4005

Пројекат 4007

4.500.000,00

Рекултивација напуштених копова без титулара

430

Гориво и енергија
463

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

50.000.000,00

01

Приходи из буџета

20.000.000,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

30.000.000,00

Извори финансирања за функцију 430
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за функцију 430

20.000.000,00
30.000.000,00
50.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 4007
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за пројекат - 0503 4007

Пројекат 4010

20.000.000,00
30.000.000,00
50.000.000,00

Допуна и развој геобазе података ГеолИЕП

430

Гориво и енергија
423
01

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

2.000.000,00

Приходи из буџета

2.000.000,00

Извори финансирања за функцију 430
01

2.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 430

2.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 4010
01

2.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за пројекат - 0503 4010

2.000.000,00
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Пројекат 4011

Назив
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Планирана средства

Израда геотермалног информационог система у АП Војводини

430

Гориво и енергија
515
01

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

7.000.000,00

Приходи из буџета

7.000.000,00

Извори финансирања за функцију 430
01

7.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 430

7.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 4011
01

7.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за пројекат - 0503 4011

7.000.000,00

Извори финансирања за програм Управљање минералним ресурсима
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за програм 0503 - Управљање минералним ресурсима
Извори финансирања за главу 1300 - Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине
01
13
14

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

Свега за главу 1300 - Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине

34.500.000,00
30.000.000,00
64.500.000,00

253.000.000,00
59.000.000,00
60.000.000,00
372.000.000,00

Извори финансирања за раздео 13
01
13
14

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

253.000.000,00
59.000.000,00
60.000.000,00

372.000.000,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 13
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

14

Назив

Број 54 - Страна 2179

Планирана средства

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

1400

Покрајински секретаријат за спорт и омладину
Програм 1301
Програмска
активност 1001
810

Развој система спорта
Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину
Услуге рекреације и спорта

472

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
01

481
01

12.000.000,00

Приходи из буџета

12.000.000,00

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

69.000.000,00

Приходи из буџета

69.000.000,00

Извори финансирања за функцију 810
01

81.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 810

81.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

81.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 1301 1001

Програмска
активност 1002
810

81.000.000,00

Афирмација спорта у АП Војводини
Услуге рекреације и спорта

481
01

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

27.000.000,00

Приходи из буџета

27.000.000,00

Извори финансирања за функцију 810
01

27.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 810

27.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

27.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 1301 1002

Програмска
активност 1003
810

27.000.000,00

Афирмација школског спорта у АП Војводини
Услуге рекреације и спорта

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

5.000.000,00

Приходи из буџета

5.000.000,00

Извори финансирања за функцију 810
01

5.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 810

5.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
01

5.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 1301 1003

5.000.000,00
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Програмска
активност 1005
810

Назив

29. децембар 2015

Планирана средства

Администрација, управљање и надзор
Услуге рекреације и спорта

411
01

412
01

413

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

30.132.595,84

Приходи из буџета

30.132.595,84

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

5.393.734,66

Приходи из буџета

5.393.734,66
257.268,29

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414
01

415
01

416
01

421
01

422
01

423
01

424

Приходи из буџета

257.268,29

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

400.000,00

Приходи из буџета

400.000,00

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

1.842.360,48

Приходи из буџета

1.842.360,48

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

153.316,67

Приходи из буџета

153.316,67

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

40.500,00

Приходи из буџета

40.500,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

313.000,00

Приходи из буџета

313.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

1.768.345,26

Приходи из буџета

1.768.345,26
1.000,00

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
01

426
01

465
01

482
01

483
01

1.000,00

Приходи из буџета
МАТЕРИЈАЛ

171.000,00

Приходи из буџета

171.000,00

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

4.358.317,07

Приходи из буџета

4.358.317,07

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ

3.000,00

Приходи из буџета

3.000,00

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

500,00

Приходи из буџета

500,00

Извори финансирања за функцију 810
01

44.834.938,27

Приходи из буџета

Укупно за функцију 810

44.834.938,27

Извори финансирања за програмску активност 1005
01

44.834.938,27

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 1301 1005

44.834.938,27

Извори финансирања за програм Развој система спорта
01

157.834.938,27

Приходи из буџета

157.834.938,27

Укупно за програм 1301 - Развој система спорта
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Програм 1302
Програмска
активност 1001
810

Назив
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Планирана средства

Омладинска политика
Подршка спровођењу омладинске политике
Услуге рекреације и спорта

481
01

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

15.000.000,00

Приходи из буџета

15.000.000,00

Извори финансирања за функцију 810
01

15.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 810

15.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

15.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 1302 1001

15.000.000,00

Подршка функционисању Војвођанског омладинског центра и развијање капацитета
актера омладинске политике
Услуге рекреације и спорта

Програмска
активност 1002
810
463
01

481
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

5.500.000,00

Приходи из буџета

5.500.000,00

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

6.000.000,00

Приходи из буџета

6.000.000,00

Извори финансирања за функцију 810
01

11.500.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 810

11.500.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

11.500.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 1302 1002

Програмска
активност 1003
810

11.500.000,00

Подршка даровитим младима у АП Војводини
Услуге рекреације и спорта

463

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

3.000.000,00

Приходи из буџета

3.000.000,00

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА

2.000.000,00

01

Приходи из буџета

1.000.000,00

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

1.000.000,00

01

472

Извори финансирања за функцију 810
01
08

Приходи из буџета
Добровољни трансфери од физичких и правних лица

Укупно за функцију 810

4.000.000,00
1.000.000,00
5.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
01
08

Приходи из буџета
Добровољни трансфери од физичких и правних лица

Укупно за програмску активност - 1302 1003

4.000.000,00
1.000.000,00
5.000.000,00

119

Страна 2182 - Броj 54

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Пројекат 4004

Назив
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Планирана средства

Здавствено васпитање о репродуктивном здрављу

810

Услуге рекреације и спорта
463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

14.500.000,00

Приходи из буџета

14.500.000,00

Извори финансирања за функцију 810
01

14.500.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 810

14.500.000,00

Извори финансирања за пројекат 4004
01

14.500.000,00

Приходи из буџета

Укупно за пројекат - 1302 4004

14.500.000,00

Извори финансирања за програм Омладинска политика
01
08

Приходи из буџета
Добровољни трансфери од физичких и правних лица

46.000.000,00

Укупно за програм 1302 - Омладинска политика

Програм 1303
Програмска
активност 1001
810

45.000.000,00
1.000.000,00

Развој спортске инфраструктуре
Одржавање и опремање спортских објеката, фискултурних сала и тренажних
центара
Услуге рекреације и спорта

463

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
01

481
01

30.000.000,00

Приходи из буџета

30.000.000,00

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

12.000.000,00

Приходи из буџета

12.000.000,00

Извори финансирања за функцију 810
01

42.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 810

42.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

42.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 1303 1001

42.000.000,00

Извори финансирања за програм Развој спортске инфраструктуре
01

42.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програм 1303 - Развој спортске инфраструктуре
Извори финансирања за главу 1400 - Покрајински секретаријат за спорт и омладину
01
08

Приходи из буџета
Добровољни трансфери од физичких и правних лица

Свега за главу 1400 - Покрајински секретаријат за спорт и омладину
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244.834.938,27
1.000.000,00
245.834.938,27
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

1401

Назив
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Планирана средства

Покрајински завод за спорт и медицину спорта
Програм 1301
Програмска
активност 1004
810

Развој система спорта
Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких
карактеристика становништва у АП Војводини
Услуге рекреације и спорта

411

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

29.131.959,22

01

Приходи из буџета

26.631.959,22

04

Сопствени приходи буџетских корисника

2.500.000,00

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

5.214.620,70

01

Приходи из буџета

4.767.120,70

04

Сопствени приходи буџетских корисника

447.500,00

412

413

НАКНАДЕ У НАТУРИ

401.933,16

01

Приходи из буџета

351.933,16

04

Сопствени приходи буџетских корисника

414

50.000,00

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

280.000,00

01

Приходи из буџета

200.000,00

03

Социјални доприноси

30.000,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

50.000,00

415

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

1.265.934,06

01

Приходи из буџета

1.185.934,06

04

Сопствени приходи буџетских корисника

416

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

80.000,00
125.000,00

01

Приходи из буџета

75.000,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

50.000,00

421

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

3.125.000,00

01

Приходи из буџета

2.720.000,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

405.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

780.000,00

01

Приходи из буџета

100.000,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

422

423
13

600.000,00
1.110.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
04

80.000,00

Сопствени приходи буџетских корисника

710.000,00

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

400.000,00

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

650.000,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

220.000,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

430.000,00

424

425

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

680.000,00

01

Приходи из буџета

100.000,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

580.000,00
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

426

Назив

01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

01

482
04

512
04

523
09

Планирана средства

2.540.000,00

МАТЕРИЈАЛ

465

29. децембар 2015

750.000,00
1.220.000,00
570.000,00

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

3.737.064,73

Приходи из буџета

3.737.064,73

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ

360.000,00

Сопствени приходи буџетских корисника

360.000,00

МАШИНЕ И ОПРЕМА

270.000,00

Сопствени приходи буџетских корисника

270.000,00

ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ

1.000.000,00

Примања од продаје нефинансијске имовине

1.000.000,00

Извори финансирања за функцију 810
01
03
04
09
13

Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника
Примања од продаје нефинансијске имовине
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за функцију 810

40.619.011,87
30.000,00
7.022.500,00
1.000.000,00
2.000.000,00
50.671.511,87

Извори финансирања за програмску активност 1004
01
03
04
09
13

Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника
Примања од продаје нефинансијске имовине
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за програмску активност - 1301 1004

40.619.011,87
30.000,00
7.022.500,00
1.000.000,00
2.000.000,00
50.671.511,87

Извори финансирања за програм Развој система спорта
01
03
04
09
13

Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника
Примања од продаје нефинансијске имовине
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за програм 1301 - Развој система спорта
Извори финансирања за главу 1401 - Покрајински завод за спорт и медицину спорта
01
03
04
09
13

Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника
Примања од продаје нефинансијске имовине
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Свега за главу 1401 - Покрајински завод за спорт и медицину спорта

122

40.619.011,87
30.000,00
7.022.500,00
1.000.000,00
2.000.000,00
50.671.511,87

40.619.011,87
30.000,00
7.022.500,00
1.000.000,00
2.000.000,00
50.671.511,87
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Назив
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Планирана средства

Извори финансирања за раздео 14
01
03
04
08
09
13

Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Примања од продаје нефинансијске имовине
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

285.453.950,14
30.000,00
7.022.500,00
1.000.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00

296.506.450,14

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14

123

Страна 2186 - Броj 54

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

15

Назив
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Планирана средства

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ
И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

1500

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност
полова
Програм 0606
Програмска
активност 1009
412

Подршка раду органа јавне управе
Безбедност и здравље на раду
Општи послови по питању рада

423
01

426
01

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

1.672.000,00

Приходи из буџета

1.672.000,00

МАТЕРИЈАЛ

8.067.000,00

Приходи из буџета

8.067.000,00

Извори финансирања за функцију 412
01

9.739.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 412

9.739.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1009
01

9.739.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 0606 1009

9.739.000,00

Извори финансирања за програм Подршка раду органа јавне управе
01

9.739.000,00

Приходи из буџета

9.739.000,00

Укупно за програм 0606 - Подршка раду органа јавне управе

Програм 0701
Програмска
активност 1001
450

Уређење и надзор у области саобраћаја
Развој саобраћаја и путне инфраструктуре
Саобраћај

463

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

55.322.669,00

01

Приходи из буџета

20.000.000,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

35.322.669,00

Извори финансирања за функцију 450
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за функцију 450

20.000.000,00
35.322.669,00
55.322.669,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за програмску активност - 0701 1001

20.000.000,00
35.322.669,00
55.322.669,00

Извори финансирања за програм Уређење и надзор у области саобраћаја
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за програм 0701 - Уређење и надзор у области саобраћаја

124

20.000.000,00
35.322.669,00
55.322.669,00
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Телекомуникације и информационо друштво
Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва
Комуникације

463
01

481
13

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

20.000.000,00

Приходи из буџета

20.000.000,00

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

5.500.000,00

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

5.500.000,00

Извори финансирања за функцију 460
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за функцију 460

20.000.000,00
5.500.000,00
25.500.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за програмску активност - 0703 1001

20.000.000,00
5.500.000,00
25.500.000,00

Извори финансирања за програм Телекомуникације и информационо друштво
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за програм 0703 - Телекомуникације и информационо друштво

Програм 0802
Програмска
активност 1001
412

20.000.000,00
5.500.000,00
25.500.000,00

Уређење система рада и радно правних односа
Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини
Општи послови по питању рада

465
01

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

8.000.000,00

Приходи из буџета

8.000.000,00

Извори финансирања за функцију 412
01

8.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 412

8.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

8.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 0802 1001

8.000.000,00

Извори финансирања за програм Уређење система рада и радно правних односа
01

8.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програм 0802 - Уређење система рада и радно правних односа
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8.000.000,00

Страна 2188 - Броj 54

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Програм 0803
Програмска
активност 1001
412

Назив

29. децембар 2015

Планирана средства

Активна политика запошљавања
Активна политика запошљавања у АП Војводини
Општи послови по питању рада

454

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

168.220.000,00

01

Приходи из буџета

133.000.000,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

35.220.000,00

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

50.000.000,00

Приходи из буџета

50.000.000,00

481
01

Извори финансирања за функцију 412
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за функцију 412

183.000.000,00
35.220.000,00
218.220.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за програмску активност - 0803 1001

183.000.000,00
35.220.000,00
218.220.000,00

Извори финансирања за програм Активна политика запошљавања
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

218.220.000,00

Укупно за програм 0803 - Активна политика запошљавања

Програм 1001
Програмска
активност 1008
412

183.000.000,00
35.220.000,00

Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Афирмација родне равноправности
Општи послови по питању рада

423

525.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

472
01

481
01

Приходи из буџета

525.000,00

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА

310.000,00

Приходи из буџета

310.000,00

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

4.310.000,00

Приходи из буџета

4.310.000,00

Извори финансирања за функцију 412
01

5.145.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 412

5.145.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1008
01

5.145.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 1001 1008

5.145.000,00
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Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у
области равнорпавности полова
Општи послови по питању рада

Програмска
активност 1009
412
465

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

80.500.000,00

01

Приходи из буџета

12.500.000,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

68.000.000,00

Извори финансирања за функцију 412
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за функцију 412

12.500.000,00
68.000.000,00
80.500.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1009
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за програмску активност - 1001 1009

Програмска
активност 1010
412

12.500.000,00
68.000.000,00
80.500.000,00

Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ
Општи послови по питању рада

463

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
13

465
01

481
01

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

3.000.000,00
3.000.000,00

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

17.000.000,00

Приходи из буџета

17.000.000,00

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

4.000.000,00

Приходи из буџета

4.000.000,00

Извори финансирања за функцију 412
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за функцију 412

21.000.000,00
3.000.000,00
24.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1010
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за програмску активност - 1001 1010

Програмска
активност 1011
412

21.000.000,00
3.000.000,00
24.000.000,00

Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини
Општи послови по питању рада

423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

3.000.000,00

01

Приходи из буџета

3.000.000,00

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

10.000.000,00

01

Приходи из буџета

10.000.000,00

454

Извори финансирања за функцију 412
01

13.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 412

13.000.000,00
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Извори финансирања за програмску активност 1011
01

13.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 1001 1011

13.000.000,00

Унапређење родно одговорног буџетирања и спровођење Програма за заштиту жена
од насиља у породици и у партнерским односима и другим облицима родно заснованог
насиља у АП Војводини
Општи послови по питању рада

Пројекат 4013
412
421
15

423
15

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

103.000,00

Неутрошена средства донација из ранијих година

103.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

323.231,73

Неутрошена средства донација из ранијих година

323.231,73

Извори финансирања за функцију 412
15

Неутрошена средства донација из ранијих година

Укупно за функцију 412

426.231,73
426.231,73

Извори финансирања за пројекат 4013
15

Неутрошена средства донација из ранијих година

Укупно за пројекат - 1001 4013

426.231,73
426.231,73

Извори финансирања за програм Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
01
13
15

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из ранијих година

Укупно за програм 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода

Програм 1507
Програмска
активност 1001
473

51.645.000,00
71.000.000,00
426.231,73
123.071.231,73

Уређење и развој у области туризма
Развој туристичког потенцијала АП Војводине
Туризам

454

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

22.000.000,00

01

Приходи из буџета

17.000.000,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

463

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

5.000.000,00
35.300.000,00

01

Приходи из буџета

15.000.000,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

20.300.000,00

465

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
13

481
01

3.900.000,00

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

3.900.000,00

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

8.000.000,00

Приходи из буџета

8.000.000,00

Извори финансирања за функцију 473
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за функцију 473

40.000.000,00
29.200.000,00
69.200.000,00
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Извори финансирања за програмску активност 1001
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за програмску активност - 1507 1001

Програмска
активност 1002
473

40.000.000,00
29.200.000,00
69.200.000,00

Подршка Туристичкој Организацији Војводине
Туризам

465
01

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

32.000.000,00

Приходи из буџета

32.000.000,00

Извори финансирања за функцију 473
01

32.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 473

32.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

32.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 1507 1002

32.000.000,00

Извори финансирања за програм Уређење и развој у области туризма
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

101.200.000,00

Укупно за програм 1507 - Уређење и развој у области туризма

Програм 1509
Програмска
активност 1001
411

72.000.000,00
29.200.000,00

Подстицаји развоју конкурентности привреде
Подршка развоју предузетништва, малих и средњих предузећа
Општи економски и комерцијални послови

454

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

75.000.000,00

01

Приходи из буџета

13.992.669,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

11.007.331,00

14

Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

50.000.000,00

Извори финансирања за функцију 411
01
13
14

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

Укупно за функцију 411

13.992.669,00
11.007.331,00
50.000.000,00
75.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01
13
14

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

Укупно за програмску активност - 1509 1001

13.992.669,00
11.007.331,00
50.000.000,00
75.000.000,00

129

Страна 2192 - Броj 54

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Програмска
активност 1002
411

Назив

29. децембар 2015

Планирана средства

Промоција извоза путем сајамских наступа
Општи економски и комерцијални послови

422
01

423
01

451

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

2.800.000,00

Приходи из буџета

2.800.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

19.400.000,00

Приходи из буџета

19.400.000,00

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
01

454

500.000,00
500.000,00

Приходи из буџета
СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

9.100.000,00

01

Приходи из буџета

3.700.000,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

5.400.000,00

463

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

550.000,00

01

Приходи из буџета

200.000,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

350.000,00

481

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

4.400.000,00

01

Приходи из буџета

1.400.000,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

3.000.000,00

Извори финансирања за функцију 411
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за функцију 411

28.000.000,00
8.750.000,00
36.750.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за програмску активност - 1509 1002

Програмска
активност 1003
411

28.000.000,00
8.750.000,00
36.750.000,00

Подршка пословном удруживању и умрежавању
Општи економски и комерцијални послови

451

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

19.000.000,00
4.000.000,00
15.000.000,00

Извори финансирања за функцију 411
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за функцију 411

4.000.000,00
15.000.000,00
19.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за програмску активност - 1509 1003

4.000.000,00
15.000.000,00
19.000.000,00
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Најбоље из Војводине
Општи економски и комерцијални послови

423
01

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

400.000,00

Приходи из буџета

400.000,00

Извори финансирања за функцију 411
01

400.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 411

400.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1004
01

400.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 1509 1004

Програмска
активност 1005
411

400.000,00

Подршка уметничким и старим занатима
Општи економски и комерцијални послови

454
01

481
01

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

5.000.000,00

Приходи из буџета

5.000.000,00

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

3.000.000,00

Приходи из буџета

3.000.000,00

Извори финансирања за функцију 411
01

8.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 411

8.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1005
01

8.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 1509 1005

Програмска
активност 1006
411

8.000.000,00

Администрација, управљање и инспекцијски надзор
Општи економски и комерцијални послови

411

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

72.372.059,44

01

Приходи из буџета

60.760.059,44

07

Трансфери од других нивоа власти

11.612.000,00

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

12.954.598,60

01

Приходи из буџета

10.876.050,60

07

Трансфери од других нивоа власти

2.078.548,00

НАКНАДЕ У НАТУРИ

1.199.067,49

412

413
01

Приходи из буџета

1.199.067,49

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

1.406.192,85

01

Приходи из буџета

1.222.960,30

07

Трансфери од других нивоа власти

414

415

183.232,55

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

3.265.107,99

01

Приходи из буџета

2.448.340,54

07

Трансфери од других нивоа власти

816.767,45
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НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

487.527,51

Приходи из буџета

487.527,51

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

512.000,00

Приходи из буџета

512.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

1.300.000,00

Приходи из буџета

1.300.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

19.612.885,36

Приходи из буџета

19.612.885,36

МАТЕРИЈАЛ

870.000,00

Приходи из буџета

870.000,00

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

5.000,00

Приходи из буџета

5.000,00

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

9.974.962,59

01

Приходи из буџета

8.465.510,59

07

Трансфери од других нивоа власти

1.509.452,00

482
01

483
01

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ

155.000,00

Приходи из буџета

155.000,00

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

755.000,00

Приходи из буџета

755.000,00

Извори финансирања за функцију 411
01
07

108.669.401,83
16.200.000,00

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

Укупно за функцију 411

124.869.401,83

Извори финансирања за програмску активност 1006
01
07

108.669.401,83
16.200.000,00

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

Укупно за програмску активност - 1509 1006

124.869.401,83

Извори финансирања за програм Подстицаји развоју конкурентности привреде
01
07
13
14

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

Укупно за програм 1509 - Подстицаји развоју конкурентности привреде
Извори финансирања за главу 1500 - Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова
01
07
13
14
15

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства од приватизације из ранијих година
Неутрошена средства донација из ранијих година

Свега за главу 1500 - Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова
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163.062.070,83
16.200.000,00
34.757.331,00
50.000.000,00
264.019.401,83
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16.200.000,00
211.000.000,00
50.000.000,00
426.231,73
805.072.302,56
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Извори финансирања за раздео 15
01
07
13
14
15

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства од приватизације из ранијих година
Неутрошена средства донација из ранијих година

527.446.070,83
16.200.000,00
211.000.000,00
50.000.000,00
426.231,73

805.072.302,56

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15

133
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Глава

Раздео

16

Назив
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Планирана средства

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

1600

Управа за заједничке послове покрајинских органа
Програм 0606
Програмска
активност 1004
133

Подршка раду органа јавне управе
Администрација и управљање
Остале опште услуге

411
01

412
01

413
01

414

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

174.114.850,00

Приходи из буџета

174.114.850,00

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

31.166.557,00

Приходи из буџета

31.166.557,00

НАКНАДЕ У НАТУРИ

6.850.000,00

Приходи из буџета

6.850.000,00

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
01

415
01

416
01

421

Приходи из буџета

11.900.000,00

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

11.450.000,00

Приходи из буџета

11.450.000,00

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

2.207.000,00

Приходи из буџета

2.207.000,00
100.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
01

422
01

423
01

426
01

444
01

465

100.000,00

Приходи из буџета
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

6.400.000,00

Приходи из буџета

6.400.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

7.873.000,00

Приходи из буџета

7.873.000,00

МАТЕРИЈАЛ

1.000.000,00

Приходи из буџета

1.000.000,00

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

300.000,00

Приходи из буџета

300.000,00

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
01

482
01

483
01

485

21.050.000,00

Приходи из буџета

21.050.000,00

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ

10.429.590,00

Приходи из буџета

10.429.590,00

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

350.000,00

Приходи из буџета

350.000,00

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД
СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА
01

11.900.000,00

350.000,00
350.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 133
01

285.540.997,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 133

285.540.997,00
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Извори финансирања за програмску активност 1004
01

285.540.997,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 0606 1004

285.540.997,00

Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа

Програмска
активност 1005
133

Остале опште услуге

421
01

423
01

424
01

425

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

179.061.000,00

Приходи из буџета

179.061.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

9.594.500,00

Приходи из буџета

9.594.500,00

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

150.000,00

Приходи из буџета

150.000,00

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

30.669.580,00

01

Приходи из буџета

30.669.580,00

МАТЕРИЈАЛ

82.982.360,00

01

Приходи из буџета

82.982.360,00

426
482
01

511

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ

2.420.000,00

Приходи из буџета

2.420.000,00

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
01

512
01

14.999.666,00

Приходи из буџета

14.999.666,00

МАШИНЕ И ОПРЕМА

12.590.667,00

Приходи из буџета

12.590.667,00

Извори финансирања за функцију 133
01

332.467.773,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 133

332.467.773,00

Извори финансирања за програмску активност 1005
01

332.467.773,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 0606 1005

332.467.773,00

Извори финансирања за програм Подршка раду органа јавне управе
01

618.008.770,00

Приходи из буџета

618.008.770,00

Укупно за програм 0606 - Подршка раду органа јавне управе
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Е-Управа
ИКТ подршка раду покрајинских органа
Остале опште услуге

423
01

425
01

426

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

25.781.814,00

Приходи из буџета

25.781.814,00

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

3.877.526,00

Приходи из буџета

3.877.526,00
700.000,00

МАТЕРИЈАЛ
01

512
01

515
01

700.000,00

Приходи из буџета
МАШИНЕ И ОПРЕМА

4.110.000,00

Приходи из буџета

4.110.000,00

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

1.120.000,00

Приходи из буџета

1.120.000,00

Извори финансирања за функцију 133
01

35.589.340,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 133

35.589.340,00

Извори финансирања за програмску активност 1004
01

35.589.340,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 0609 1004

35.589.340,00

Извори финансирања за програм Е-Управа
01

35.589.340,00

Приходи из буџета

Укупно за програм 0609 - Е-Управа
Извори финансирања за главу 1600 - Управа за заједничке послове покрајинских органа
01

35.589.340,00

653.598.110,00

Приходи из буџета

Свега за главу 1600 - Управа за заједничке послове покрајинских органа

653.598.110,00

Извори финансирања за раздео 16
01

653.598.110,00

Приходи из буџета

653.598.110,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16
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класификација
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структура

Програм
Глава

Раздео

17

Назив

Број 54 - Страна 2199

Планирана средства

СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

1700

Служба за реализацију програма развоја Аутономне Покрајине Војводине
Програм 1509
Програмска
активност 1008
411

Подстицаји развоју конкурентности привреде
Администрација, стручна и техничка подршка
Општи економски и комерцијални послови

411
01

412
01

413
01

414
01

415

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

7.523.187,77

Приходи из буџета

7.523.187,77

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

1.346.650,61

Приходи из буџета

1.346.650,61

НАКНАДЕ У НАТУРИ

115.408,48

Приходи из буџета

115.408,48

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

337.677,17

Приходи из буџета

337.677,17

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
01

416
01

421
01

422
01

423

44.157,74
44.157,74

Приходи из буџета
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

153.316,67

Приходи из буџета

153.316,67

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

100.779,19

Приходи из буџета

100.779,19

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

280.000,00
280.000,00

Приходи из буџета
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

3.616.332,92

01

Приходи из буџета

3.616.332,92

МАТЕРИЈАЛ

280.000,00

01

Приходи из буџета

280.000,00

426
465
01

482
01

483
01

512
01

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

1.003.997,45

Приходи из буџета

1.003.997,45

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ

25.000,00

Приходи из буџета

25.000,00

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

10.000,00

Приходи из буџета

10.000,00

МАШИНЕ И ОПРЕМА

20.000,00

Приходи из буџета

20.000,00

Извори финансирања за функцију 411
01

14.856.508,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 411

14.856.508,00

Извори финансирања за програмску активност 1008
01

14.856.508,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 1509 1008

14.856.508,00
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Планирана средства

Пословни инкубатори
Општи економски и комерцијални послови

465
01

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

9.674.624,00

Приходи из буџета

9.674.624,00

Извори финансирања за функцију 411
01

9.674.624,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 411

9.674.624,00

Извори финансирања за програмску активност 1010
01

9.674.624,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 1509 1010

9.674.624,00

Извори финансирања за програм Подстицаји развоју конкурентности привреде
01

24.531.132,00

Приходи из буџета

Укупно за програм 1509 - Подстицаји развоју конкурентности привреде

Програм 1510
Програмска
активност 1001
411

24.531.132,00

Привлачење инвестиција
Привлачење инвестиција у АПВ
Општи економски и комерцијални послови

465
01

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

30.780.216,00

Приходи из буџета

30.780.216,00

Извори финансирања за функцију 411
01

30.780.216,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 411

30.780.216,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

30.780.216,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 1510 1001

30.780.216,00

Извори финансирања за програм Привлачење инвестиција
01

30.780.216,00

Приходи из буџета

Укупно за програм 1510 - Привлачење инвестиција
Извори финансирања за главу 1700 - Служба за реализацију програма развоја Аутономне Покрајине Војводине
01

30.780.216,00

55.311.348,00

Приходи из буџета

Свега за главу 1700 - Служба за реализацију програма развоја Аутономне Покрајине Војводине
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Планирана средства

Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију
Програм 1509
Програмска
активност 1009
411

Подстицаји развоју конкурентности привреде
Пословна стандардизација и сертификација
Општи економски и комерцијални послови

411
01

412
01

413

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

8.279.535,39

Приходи из буџета

8.279.535,39

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

1.482.036,84

Приходи из буџета

1.482.036,84

НАКНАДЕ У НАТУРИ

117.408,06

Приходи из буџета

117.408,06

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

346.534,00

01

Приходи из буџета

136.534,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

170.000,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

01

414

415
01

416
04

421

40.000,00

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

347.905,10

Приходи из буџета

347.905,10

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

1.000,00

Сопствени приходи буџетских корисника

1.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

3.066.249,00

01

Приходи из буџета

2.659.249,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

2.000,00

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

5.000,00

422

400.000,00

500.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

30.000,00

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

250.000,00

423

40.000,00
180.000,00

2.495.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

250.000,00

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

500.000,00

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

714.322,78

424

395.000,00
1.350.000,00

01

Приходи из буџета

44.322,78

04

Сопствени приходи буџетских корисника

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

20.000,00

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

100.000,00
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Планирана средства

72.000,00

01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника
МАТЕРИЈАЛ

559.000,00

01

Приходи из буџета

110.000,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

259.000,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

90.000,00

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

100.000,00

426

444

2.000,00
70.000,00

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

7.000,00

01

Приходи из буџета

1.000,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

6.000,00

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

1.110.257,83

Приходи из буџета

1.110.257,83

465
01

481

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

100.000,00

01

Приходи из буџета

30.000,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

70.000,00

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ

11.000,00

482
01

Приходи из буџета

2.000,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

4.000,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

5.000,00

512

141.000,00

МАШИНЕ И ОПРЕМА
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

40.000,00

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

11.000,00

515

1.000,00

01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

100.000,00

1.000,00
10.000,00

Извори финансирања за функцију 411
01
04
13
15

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из ранијих година

Укупно за функцију 411

14.759.249,00
3.170.000,00
477.000,00
955.000,00
19.361.249,00

Извори финансирања за програмску активност 1009
01
04
13
15

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из ранијих година

Укупно за програмску активност - 1509 1009

14.759.249,00
3.170.000,00
477.000,00
955.000,00
19.361.249,00
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Извори финансирања за програм Подстицаји развоју конкурентности привреде
01
04
13
15

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из ранијих година

Укупно за програм 1509 - Подстицаји развоју конкурентности привреде
Извори финансирања за главу 1701 - Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију
01
04
13
15

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из ранијих година

Свега за главу 1701 - Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију

1702

14.759.249,00
3.170.000,00
477.000,00
955.000,00
19.361.249,00

14.759.249,00
3.170.000,00
477.000,00
955.000,00
19.361.249,00

Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама
Програм 0803
Програмска
активност 1002
412

Активна политика запошљавања
Пословна едукација
Општи послови по питању рада

411
01

412
01

413
01

414
01

415
01

421

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

16.159.196,02

Приходи из буџета

16.159.196,02

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

2.892.496,09

Приходи из буџета

2.892.496,09

НАКНАДЕ У НАТУРИ

216.248,00

Приходи из буџета

216.248,00

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

121.534,00

Приходи из буџета

121.534,00

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

580.100,11

Приходи из буџета

580.100,11

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

5.986.000,00

01

Приходи из буџета

5.075.000,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

911.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

500.000,00

01

Приходи из буџета

235.000,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

265.000,00

422

423
01
04

424

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

9.730.824,46

Приходи из буџета

8.470.824,46

Сопствени приходи буџетских корисника

1.260.000,00

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

750.000,00

01

Приходи из буџета

450.000,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

300.000,00

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

700.000,00

01

Приходи из буџета

276.000,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

424.000,00

425
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МАТЕРИЈАЛ

2.272.000,00

01

Приходи из буџета

1.560.000,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

712.000,00

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

2.163.004,32

Приходи из буџета

2.163.004,32

465
01

482

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ

558.000,00

01

Приходи из буџета

430.000,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

128.000,00

Извори финансирања за функцију 412
01
04

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

Укупно за функцију 412

38.629.403,00
4.000.000,00
42.629.403,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01
04

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

Укупно за програмску активност - 0803 1002

38.629.403,00
4.000.000,00
42.629.403,00

Извори финансирања за програм Активна политика запошљавања
01
04

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

Укупно за програм 0803 - Активна политика запошљавања
Извори финансирања за главу 1702 - Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама
01
04

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

Свега за главу 1702 - Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама

38.629.403,00
4.000.000,00
42.629.403,00

38.629.403,00
4.000.000,00
42.629.403,00

Извори финансирања за раздео 17
01
04
13
15

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из ранијих година

108.700.000,00
7.170.000,00
477.000,00
955.000,00

117.302.000,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17
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Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

18

Назив

Број 54 - Страна 2205

Планирана средства

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

1800

Служба за управљање људским ресурсим
Програм 0606
Програмска
активност 1001
131

Подршка раду органа јавне управе
Администрација и управљање
Опште кадровске услуге

411
01

412
01

413
01

414
01

415
01

422
01

423
01

426
01

465
01

482
01

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

8.318.582,00

Приходи из буџета

8.318.582,00

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

1.489.026,00

Приходи из буџета

1.489.026,00

НАКНАДЕ У НАТУРИ

136.475,00

Приходи из буџета

136.475,00

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

713.000,00

Приходи из буџета

713.000,00

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

324.360,00

Приходи из буџета

324.360,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

150.000,00

Приходи из буџета

150.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

370.000,00

Приходи из буџета

370.000,00

МАТЕРИЈАЛ

193.990,00

Приходи из буџета

193.990,00

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

1.113.527,00

Приходи из буџета

1.113.527,00

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ

1.000,00

Приходи из буџета

1.000,00

Извори финансирања за функцију 131
01

12.809.960,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 131

12.809.960,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

12.809.960,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 0606 1001

12.809.960,00
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Извор
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Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава
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Програмска
активност 1002
131

Назив
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Планирана средства

Опште стручно усавршавање
Опште кадровске услуге

423
01

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

1.690.040,00

Приходи из буџета

1.690.040,00

Извори финансирања за функцију 131
01

1.690.040,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 131

1.690.040,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

1.690.040,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 0606 1002

1.690.040,00

Извори финансирања за програм Подршка раду органа јавне управе
01

14.500.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програм 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Извори финансирања за главу 1800 - Служба за управљање људским ресурсим
01

14.500.000,00

14.500.000,00

Приходи из буџета

14.500.000,00

Свега за главу 1800 - Служба за управљање људским ресурсим
Извори финансирања за раздео 18
01

14.500.000,00

Приходи из буџета

14.500.000,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 18
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

19

Назив
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Планирана средства

ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ

1900

Дирекција за робне резерве АП Војводине
Програм 2401
Програмска
активност 1001
490

Управљање робним резервама
Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви
Економски послови некласификовани на другом месту

411
01

412
01

413
01

414
01

415
01

416
01

421
01

422
01

423
01

424

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

14.351.856,96

Приходи из буџета

14.351.856,96

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

2.568.982,40

Приходи из буџета

2.568.982,40

НАКНАДЕ У НАТУРИ

318.045,22

Приходи из буџета

318.045,22

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

520.000,00
520.000,00

Приходи из буџета
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

1.020.258,00

Приходи из буџета

1.020.258,00

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

94.040,00

Приходи из буџета

94.040,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

11.430.553,00

Приходи из буџета

11.430.553,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

490.000,00

Приходи из буџета

490.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

5.568.960,00

Приходи из буџета

5.568.960,00

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

400.000,00

01

Приходи из буџета

400.000,00

МАТЕРИЈАЛ

832.000,00

01

Приходи из буџета

832.000,00

426
465
01

482
01

483
01

521

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

1.921.115,17

Приходи из буџета

1.921.115,17

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ

312.000,00

Приходи из буџета

312.000,00

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

30.000,00

Приходи из буџета

30.000,00

РОБНЕ РЕЗЕРВЕ

58.042.189,25

01

Приходи из буџета

48.042.189,25

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

10.000.000,00

Извори финансирања за функцију 490
01
09

Приходи из буџета
Примања од продаје нефинансијске имовине

Укупно за функцију 490

87.900.000,00
10.000.000,00
97.900.000,00

145

Страна 2208 - Броj 54

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Извор
финансирања
Економска
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Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео
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Планирана средства

Извори финансирања за програмску активност 1001
01
09

Приходи из буџета
Примања од продаје нефинансијске имовине

Укупно за програмску активност - 2401 1001

87.900.000,00
10.000.000,00
97.900.000,00

Извори финансирања за програм Управљање робним резервама
01
09

Приходи из буџета
Примања од продаје нефинансијске имовине

Укупно за програм 2401 - Управљање робним резервама
Извори финансирања за главу 1900 - Дирекција за робне резерве АП Војводине
01
09

Приходи из буџета
Примања од продаје нефинансијске имовине

87.900.000,00
10.000.000,00
97.900.000,00

87.900.000,00
10.000.000,00
97.900.000,00

Свега за главу 1900 - Дирекција за робне резерве АП Војводине
Извори финансирања за раздео 19
01
09

Приходи из буџета
Примања од продаје нефинансијске имовине

87.900.000,00
10.000.000,00

97.900.000,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 19
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Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
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Програмска
структура

Програм
Глава
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20

ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН

2000

Покрајински заштитник грађана - омбудсман
Програм 1001
Програмска
активност 1002
330

Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе
Судови

411
01

412
01

413

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

28.870.366,00

Приходи из буџета

28.870.366,00

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

5.167.796,00

Приходи из буџета

5.167.796,00
239.000,00

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414
01

415
01

416
01

421

Приходи из буџета

239.000,00

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

735.000,00

Приходи из буџета

735.000,00

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

1.272.424,00

Приходи из буџета

1.272.424,00

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

94.100,00

Приходи из буџета

94.100,00
192.314,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
01

422
01

423
01

426
01

444

Приходи из буџета

192.314,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

250.000,00

Приходи из буџета

250.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

562.000,00

Приходи из буџета

562.000,00

МАТЕРИЈАЛ

415.000,00

Приходи из буџета

415.000,00

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
01

462
01

465
01

482
01

10.000,00

Приходи из буџета

10.000,00

ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

48.000,00

Приходи из буџета

48.000,00

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

4.327.000,00

Приходи из буџета

4.327.000,00

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ

17.000,00

Приходи из буџета

17.000,00

Извори финансирања за функцију 330
01

42.200.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 330

42.200.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

42.200.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 1001 1002

42.200.000,00
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Извори финансирања за програм Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
01

42.200.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програм 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода

42.200.000,00

Извори финансирања за главу 2000 - Покрајински заштитник грађана - омбудсман
01

42.200.000,00

Приходи из буџета

Свега за главу 2000 - Покрајински заштитник грађана - омбудсман

42.200.000,00

Извори финансирања за раздео 20
01

42.200.000,00

Приходи из буџета

42.200.000,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 20
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Извор
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класификација
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Планирана средства

21

ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

2100

Правобранилаштво Атономне Покрајине Војводине
Програм 0606
Програмска
активност 1010
330

Подршка раду органа јавне управе
Правна заштита имовине и заступање интереса АПВ и покрајинских органа
Судови

411
01

412
01

413
01

414
01

415
01

416
01

421
01

422
01

423
01

424
01

426
01

465
01

482
01

483
01

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

12.934.067,83

Приходи из буџета

12.934.067,83

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

2.315.198,14

Приходи из буџета

2.315.198,14

НАКНАДЕ У НАТУРИ

93.329,61

Приходи из буџета

93.329,61

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

800.000,00

Приходи из буџета

800.000,00

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

220.788,70

Приходи из буџета

220.788,70

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

1.000,00

Приходи из буџета

1.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

61.500,00

Приходи из буџета

61.500,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

600.000,00

Приходи из буџета

600.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

2.786.201,96

Приходи из буџета

2.786.201,96

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

12.000,00

Приходи из буџета

12.000,00

МАТЕРИЈАЛ

80.000,00

Приходи из буџета

80.000,00

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

1.722.565,45

Приходи из буџета

1.722.565,45

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ

12.000,00

Приходи из буџета

12.000,00

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

4.000,00

Приходи из буџета

4.000,00

Извори финансирања за функцију 330
01

21.642.651,69

Приходи из буџета

Укупно за функцију 330

21.642.651,69

Извори финансирања за програмску активност 1010
01

21.642.651,69

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 0606 1010

21.642.651,69
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Извори финансирања за програм Подршка раду органа јавне управе
01

21.642.651,69

Приходи из буџета

Укупно за програм 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Извори финансирања за главу 2100 - Правобранилаштво Атономне Покрајине Војводине
01

21.642.651,69

21.642.651,69

Приходи из буџета

Свега за главу 2100 - Правобранилаштво Атономне Покрајине Војводине

21.642.651,69

Извори финансирања за раздео 21
01

21.642.651,69

Приходи из буџета

21.642.651,69

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 21
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Извор
финансирања
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Глава
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22

Назив
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Планирана средства

СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ
СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

2200

Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне
Покрајине Војводине
Програм 2304
Програмска
активност 1001
110

Ревизија јавних средстава
Уређење и надзор финансијског и фискалног система
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

411
01

412
01

413
01

414
01

415
01

416
01

421
01

422
01

423
01

424
01

426

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

9.834.721,00

Приходи из буџета

9.834.721,00

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

1.760.415,05

Приходи из буџета

1.760.415,05

НАКНАДЕ У НАТУРИ

84.298,61

Приходи из буџета

84.298,61

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

400.000,00

Приходи из буџета

400.000,00

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

139.875,41

Приходи из буџета

139.875,41

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

47.020,00

Приходи из буџета

47.020,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

20.000,00

Приходи из буџета

20.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

550.000,00

Приходи из буџета

550.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

360.000,00

Приходи из буџета

360.000,00

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

10.000,00

Приходи из буџета

10.000,00
310.000,00

МАТЕРИЈАЛ
01

465
01

482

310.000,00

Приходи из буџета
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

1.309.064,50

Приходи из буџета

1.309.064,50

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ
01

512
01

515
01

2.000,00
2.000,00

Приходи из буџета
МАШИНЕ И ОПРЕМА

50.000,00

Приходи из буџета

50.000,00

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

50.000,00

Приходи из буџета

50.000,00

Извори финансирања за функцију 110
01

14.927.394,57

Приходи из буџета

Укупно за функцију 110

14.927.394,57
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Извори финансирања за програмску активност 1001
01

14.927.394,57

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 2304 1001

14.927.394,57

Извори финансирања за програм Ревизија јавних средстава
01

14.927.394,57

Приходи из буџета

14.927.394,57
Укупно за програм 2304 - Ревизија јавних средстава
Извори финансирања за главу 2200 - Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне Покрајине Војводине
01

14.927.394,57

Приходи из буџета

Свега за главу 2200 - Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне
Покрајине Војводине

14.927.394,57

Извори финансирања за раздео 22
01

14.927.394,57

Приходи из буџета

14.927.394,57

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 22

152

29. децембар 2015

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

23

Назив

Број 54 - Страна 2215

Планирана средства

УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

2300

Управа за имовину Аутономне Покрајине Војводине
Програм 0605
Програмска
активност 1001
133

Евиденција, управљање и располагање јавном својином
Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином Аутономне покрајине
Војводине
Остале опште услуге

421

2.281.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
01

423
01

424
01

444
01

482
01

483
01

485

Приходи из буџета

2.281.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

5.561.000,00

Приходи из буџета

5.561.000,00

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

600.000,00

Приходи из буџета

600.000,00

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

50.000,00

Приходи из буџета

50.000,00

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ

600.000,00

Приходи из буџета

600.000,00

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

17.000.000,00

Приходи из буџета

17.000.000,00

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД
СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА
01

511
01

515
01

50.000,00
50.000,00

Приходи из буџета
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

820.000,00

Приходи из буџета

820.000,00

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

200.000,00

Приходи из буџета

200.000,00

Извори финансирања за функцију 133
01

27.162.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 133

27.162.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

27.162.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 0605 1001

27.162.000,00

153

Страна 2216 - Броj 54

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Програмска
активност 1002
133

Назив

29. децембар 2015

Планирана средства

Администрација и управљање
Остале опште услуге

411
01

412
01

413

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

19.199.044,62

Приходи из буџета

19.199.044,62

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

3.436.628,99

Приходи из буџета

3.436.628,99
191.673,35

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414
01

415
01

416
01

421
01

422
01

423
01

426
01

444
01

465
01

482
01

191.673,35

Приходи из буџета
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

1.397.178,30

Приходи из буџета

1.397.178,30

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

566.174,96

Приходи из буџета

566.174,96

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

59.276,67

Приходи из буџета

59.276,67

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

10.000,00

Приходи из буџета

10.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

250.000,00

Приходи из буџета

250.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

1.668.000,00

Приходи из буџета

1.668.000,00

МАТЕРИЈАЛ

600.000,00

Приходи из буџета

600.000,00

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

2.000,00

Приходи из буџета

2.000,00

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

2.560.891,28

Приходи из буџета

2.560.891,28

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ

5.000,00

Приходи из буџета

5.000,00

Извори финансирања за функцију 133
01

29.945.868,17

Приходи из буџета

Укупно за функцију 133

29.945.868,17

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

29.945.868,17

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 0605 1002

29.945.868,17

Извори финансирања за програм Евиденција, управљање и располагање јавном својином
01

57.107.868,17

Приходи из буџета

Укупно за програм 0605 - Евиденција, управљање и располагање јавном својином
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Извори финансирања за главу 2300 - Управа за имовину Аутономне Покрајине Војводине
01

57.107.868,17

Приходи из буџета

Свега за главу 2300 - Управа за имовину Аутономне Покрајине Војводине

57.107.868,17

Извори финансирања за раздео 23
01

57.107.868,17

Приходи из буџета

57.107.868,17

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 23
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УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ

2400

Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине
Програм 0606
Програмска
активност 1011
133

Подршка раду органа јавне управе
АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА
Остале опште услуге

411

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

76.786.025,36

01

Приходи из буџета

76.786.025,36

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

13.744.698,53

01

Приходи из буџета

13.744.698,53

412
413
01

414
01

415
01

416
01

421
01

422

НАКНАДЕ У НАТУРИ

635.217,44

Приходи из буџета

635.217,44

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

2.044.000,00

Приходи из буџета

2.044.000,00

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

2.917.329,85

Приходи из буџета

2.917.329,85

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

94.040,00

Приходи из буџета

94.040,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

337.697,94

Приходи из буџета

337.697,94
1.500.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
01

423
01

426
01

465
01

482

1.500.000,00

Приходи из буџета
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

10.273.000,00

Приходи из буџета

10.273.000,00

МАТЕРИЈАЛ

1.060.000,00

Приходи из буџета

1.060.000,00

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

10.732.769,25

Приходи из буџета

10.732.769,25

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ

25.000,00

01

Приходи из буџета

25.000,00

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

49.438.477,62

01

Приходи из буџета

49.438.477,62

483
485

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД
СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА
01

515
01

400.000,00
400.000,00

Приходи из буџета
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

8.000.000,00

Приходи из буџета

8.000.000,00

Извори финансирања за функцију 133
01

177.988.255,99

Приходи из буџета

Укупно за функцију 133

177.988.255,99
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Извори финансирања за програмску активност 1011
01

177.988.255,99

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 0606 1011

177.988.255,99

Извори финансирања за програм Подршка раду органа јавне управе
01

177.988.255,99

Приходи из буџета

177.988.255,99

Укупно за програм 0606 - Подршка раду органа јавне управе

Програм 1505
Програмска
активност 1004
560

Регионални развој
Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине
Заштита животне средине некласификована на другом месту

463

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

517.218.446,57

01

Приходи из буџета

387.218.446,57

12

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

14

Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

20.000.000,00
110.000.000,00

Извори финансирања за функцију 560
01
12

Приходи из буџета
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

387.218.446,57
20.000.000,00

14

Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

110.000.000,00

Укупно за функцију 560

517.218.446,57

Извори финансирања за програмску активност 1004
01
12

Приходи из буџета
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

387.218.446,57
20.000.000,00

14

Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

110.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1505 1004

Програмска
активност 1005
474

517.218.446,57

Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја
Вишенаменски развојни пројекти

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

164.652.249,87

Приходи из буџета

135.912.149,87

12

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

14.090.100,00

14

Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

14.650.000,00

Извори финансирања за функцију 474
01
12

Приходи из буџета
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

14

Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

Укупно за функцију 474

135.912.149,87
14.090.100,00
14.650.000,00
164.652.249,87

Извори финансирања за програмску активност 1005
01
12

Приходи из буџета
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

14

Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

Укупно за програмску активност - 1505 1005

135.912.149,87
14.090.100,00
14.650.000,00
164.652.249,87
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Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре
Саобраћај

463

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

593.547.748,85

01

Приходи из буџета

420.547.703,25

12

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

14

Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

50.000.000,00
123.000.045,60

Извори финансирања за функцију 450
01
12

Приходи из буџета
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

420.547.703,25
50.000.000,00

14

Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

123.000.045,60

Укупно за функцију 450

593.547.748,85

Извори финансирања за програмску активност 1006
01
12

Приходи из буџета
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

420.547.703,25
50.000.000,00

14

Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

123.000.045,60

Укупно за програмску активност - 1505 1006

Програмска
активност 1007
430

593.547.748,85

Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности
Гориво и енергија

463

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

36.576.177,13

01

Приходи из буџета

12

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

10.000.000,00

6.576.177,13

14

Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

20.000.000,00

Извори финансирања за функцију 430
01
12

Приходи из буџета
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

6.576.177,13
10.000.000,00

14

Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

20.000.000,00

Укупно за функцију 430

36.576.177,13

Извори финансирања за програмску активност 1007
01
12

Приходи из буџета
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

6.576.177,13
10.000.000,00

14

Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

20.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1505 1007

36.576.177,13
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Програмска
активност 1008
760

Назив

Број 54 - Страна 2221

Планирана средства

Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите
Здравство некласификовано на другом месту

464

ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА
01

592.934.056,42
434.285.026,22

Приходи из буџета

12

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

90.000.000,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

68.649.030,20

Извори финансирања за функцију 760
01
12

Приходи из буџета
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за функцију 760

434.285.026,22
90.000.000,00
68.649.030,20
592.934.056,42

Извори финансирања за програмску активност 1008
01
12

Приходи из буџета
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за програмску активност - 1505 1008

Програмска
активност 1009
820

434.285.026,22
90.000.000,00
68.649.030,20
592.934.056,42

Подршка пројектима у области заштите културног, верског и националног наслеђа
Услуге културе

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

208.007.455,07

Приходи из буџета

158.007.455,07

12

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

10.000.000,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

40.000.000,00

Извори финансирања за функцију 820
01
12

Приходи из буџета
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за функцију 820

158.007.455,07
10.000.000,00
40.000.000,00
208.007.455,07

Извори финансирања за програмску активност 1009
01
12

Приходи из буџета
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за програмску активност - 1505 1009

158.007.455,07
10.000.000,00
40.000.000,00
208.007.455,07

159

Страна 2222 - Броj 54

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Програмска
активност 1010
960

Назив

29. децембар 2015

Планирана средства

Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда
Помоћне услуге образовању

463

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

108.796.286,34

01

Приходи из буџета

88.796.286,34

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

20.000.000,00

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

31.638.844,50

12

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

31.638.844,50

481

Извори финансирања за функцију 960
01
12

Приходи из буџета
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

88.796.286,34
31.638.844,50

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

20.000.000,00

Укупно за функцију 960

140.435.130,84

Извори финансирања за програмску активност 1010
01
12

Приходи из буџета
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

88.796.286,34
31.638.844,50

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

20.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1505 1010

Програмска
активност 1011
810

140.435.130,84

Подршка пројектима у области развоја спорта
Услуге рекреације и спорта

463

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

369.542.247,14

01

Приходи из буџета

297.525.810,14

12

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

48.361.155,50

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

23.655.281,50

Извори финансирања за функцију 810
01
12

Приходи из буџета
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за функцију 810

297.525.810,14
48.361.155,50
23.655.281,50
369.542.247,14

Извори финансирања за програмску активност 1011
01
12

Приходи из буџета
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за програмску активност - 1505 1011

297.525.810,14
48.361.155,50
23.655.281,50
369.542.247,14
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Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Назив
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Планирана средства

Набавка медицинске опреме "Каменица ИИ", Институт за кардиоваскуларне болести
Војводине
Здравство некласификовано на другом месту

Пројекат 5012
760
512
13

МАШИНЕ И ОПРЕМА

327.753.468,65

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

327.753.468,65

Извори финансирања за функцију 760
13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за функцију 760

327.753.468,65
327.753.468,65

Извори финансирања за пројекат 5012
13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за пројекат - 1505 5012

327.753.468,65
327.753.468,65

Набавка медицинске опреме "Каменица ИИ", Институт за плућне болести Војводине

Пројекат 5013
760

Здравство некласификовано на другом месту
512
13

МАШИНЕ И ОПРЕМА

530.111.885,12

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

530.111.885,12

Извори финансирања за функцију 760
13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за функцију 760

530.111.885,12
530.111.885,12

Извори финансирања за пројекат 5013
13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за пројекат - 1505 5013

530.111.885,12
530.111.885,12

Набавка 2 дигитална линеарна акцелератора са системом за планирање, РВ
системом, дозиметријом и имобилизационим сетом, са адаптацијом простора и
системом за планирање, Институт за онкологију Војводине
Здравство некласификовано на другом месту

Пројекат 5014
760
512
13

МАШИНЕ И ОПРЕМА

418.072.649,80

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

418.072.649,80

Извори финансирања за функцију 760
13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за функцију 760

418.072.649,80
418.072.649,80

Извори финансирања за пројекат 5014
13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за пројекат - 1505 5014

418.072.649,80
418.072.649,80

Извори финансирања за програм Регионални развој
01
12

Приходи из буџета
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

1.928.869.054,59
274.090.100,00

13
14

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

1.428.242.315,27
267.650.045,60
3.898.851.515,46

Укупно за програм 1505 - Регионални развој
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Програм 2201
Програмска
активност 1003
170

Назив
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Планирана средства

Управљање јавним дугом
СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА
Трансакције јавног дуга

441

30.000.000,00

ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА
01

611
01

30.000.000,00

Приходи из буџета
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА

400.000.000,00

Приходи из буџета

400.000.000,00

Извори финансирања за функцију 170
01

430.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за функцију 170

430.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
01

430.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност - 2201 1003

430.000.000,00

Извори финансирања за програм Управљање јавним дугом
01

430.000.000,00

Приходи из буџета

Укупно за програм 2201 - Управљање јавним дугом
Извори финансирања за главу 2400 - Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине

430.000.000,00

01
12

Приходи из буџета
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

2.536.857.310,58
274.090.100,00

13
14

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

1.428.242.315,27
267.650.045,60

Свега за главу 2400 - Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине

4.506.839.771,45

Извори финансирања за раздео 24
01
12

Приходи из буџета
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

2.536.857.310,58
274.090.100,00

13
14

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

1.428.242.315,27
267.650.045,60

4.506.839.771,45

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 24
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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Преглед планираних расхода
Извор
финанси
рања

Назив

Укупно

01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

17.817.309.900,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

05

Донације од иностраних земаља

06

Донације од међународних организација

07

Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

12

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

14

Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

5.260.897,43

56

Финансијска помоћ ЕУ

2.362.400,00

9.697.000,00
179.164.167,00
5.944.000,00
23.231.285,00
35.556.094.447,47
3.860.000,00
11.600.000,00
274.100.100,00
3.480.260.723,13

Укупно:

416.757.684,73

57.785.642.604,76

163

0103

0102

0101

Програм

164

Пројекат

05

05

05

05

05

05

05

05

05

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Раздео Глава

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Кредитна подршка пољопривреди

Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на
територији АПВ
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Подршка коришћењу пољопривредног земљишта

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Подршка уређењу пољопривредног земљишта

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Подршка заштити пољопривредног земљишта

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Администрација, управљане и инспецијски надзор

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Уређење и надзор у области пољопривреде

Назив

133.490.478,41

133.490.478,41

133.490.478,41

133.490.478,41

40.000.000,00

40.000.000,00

265.000.000,00

265.000.000,00

305.000.000,00

305.000.000,00

629.016.590,00

629.016.590,00

1.696.490.349,00

1.696.490.349,00

444.359.222,00

444.359.222,00

2.769.866.161,00

2.769.866.161,00

Планирана средства

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

1002

1001

1003

1002

1001

1001

Програмска
активност

Расходи и издаци распоређују се за програме, програмске активности и пројекте у следећим износима:

Члан 11
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0201

0106

Програм

165

1012

Пројекат

12

12

12

12

12

12

12

12

12

05

00

00

00

00

00

00

00

00

00

03

02

03

05

05

02

05

Раздео Глава

Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој

Подршка развоју научно-истраживачке делатности

Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој

Подршка раду Војвођанске академије наука, уметности и културе

Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој

Развој погона нових технологија

Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој

Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој

Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој

Подршка раду научних инстититуција

Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој

Популаризација науке

Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој

Унапређење рада невладиних организација у области науке

Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој

Стручна и административна подршка развоју науке

Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој

Развој науке и технологије

Буџетски фонд за развој ловства Аутономне Покрајине Војводине

Одрживи развој и унапређење ловства

Буџетски фонд за шуме Аутономне Покрајине Војводине

Одрживи развој и унапређење шумарства

Буџетски фонд за развој ловства Аутономне Покрајине Војводине

Буџетски фонд за шуме Аутономне Покрајине Војводине

Развој шумарства и ловства

Назив

Планирана средства

146.800.000,00

146.800.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

356.158.379,68

356.158.379,68

19.000.000,00

19.000.000,00

24.000.000,00

24.000.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

35.757.350,54

35.757.350,54

594.215.730,22

594.215.730,22

43.015.332,00

43.015.332,00

195.000.000,00

195.000.000,00

43.015.332,00

195.000.000,00

238.015.332,00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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Пројекат

11

11

11

11

11

05

05

05

05

10

10

00

00

00

00

00

01

01

01

01

00

00

Раздео Глава

ПС за урбанизам, градитељство и заштиту

Контрола штетних организама у животној средини

ПС за урбанизам, градитељство и заштиту

Мониторинг и информациони систем животне средине

ПС за урбанизам, градитељство и заштиту

Управљање и промоција

ПС за урбанизам, градитељство и заштиту

Администрација, управљање и надзор

ПС за урбанизам, градитељство и заштиту

Управљање заштитом животне средине

Буџетски фонд за воде Аутономне Покрајине Војводине

Уређење, коришћење и заштита од вода

Буџетски фонд за воде Аутономне Покрајине Војводине

Заштита вода од загађивања

Буџетски фонд за воде Аутономне Покрајине Војводине

Уређење и коришћење вода

Буџетски фонд за воде Аутономне Покрајине Војводине

Интегрално управљање водама

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну

Међурегионална сарадња

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну

Координација и спровођење политике у области спољних послова

Назив

8.920.765,72

8.920.765,72

8.920.765,72

8.920.765,72

4.000.000,00

4.000.000,00

14.300.000,00

14.300.000,00

16.000.000,00

16.000.000,00

69.630.258,61

69.630.258,61

103.930.258,61

103.930.258,61

3.233.000.000,00

3.233.000.000,00

228.000.000,00

228.000.000,00

582.000.000,00

582.000.000,00

4.043.000.000,00

4.043.000.000,00

Планирана средства

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

1004

1003

1002

1001

1003

1002

1001

1001

Програмска
активност
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0405

Програм

1003

1002

1001

Програмска
активност

Пројекат

02

11

11

11

02

01

00

01

11

11

00

11

Раздео Глава

Покрајински завод за заштиту природе

Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине

Покрајински буџетски фонд за заштиту животне средине

Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода

ПС за урбанизам, градитељство и заштиту

Заштита природе

Покрајински завод за заштиту природе

Покрајински буџетски фонд за заштиту животне средине

ПС за урбанизам, градитељство и заштиту

Заштита природе

Назив

Планирана средства

94.824.520,12

94.824.520,12

6.000.000,00

6.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

94.824.520,12

6.000.000,00

5.000.000,00

105.824.520,12

29. децембар 2015
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0501

Програм

1015

1011

1001

Програмска
активност

168

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Раздео Глава

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине

ЕНЕРГЕТСКИ ОДРЖИВЕ ФАРМЕ МЛЕЧНИХ КРАВА

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине

Примена топлотних пумпи за загревање/хлађење јавних објеката

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине

Примена соларне енергије у заливним системима

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине

Енергетски одрживе фарме

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине

Коришћење биомасе за производњу топлотне енергије у јавним установама

Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) у објектима јавне
намене
Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине

Аутоматизација пословних процеса у Покрајинском секретаријату за енергетику и
минералне сировине
Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине

Манифестација "Дани енергетике"

Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и рад комисија за полагање
стручних испита као и Комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на
територији АП Војводине
Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине

Стручни, административни и надзорни послови Покрајинског секретаријата за енергетику
и минералне сировине
Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине

Планирање и спровођење енергетске политике

Назив

Планирана средства

25.000.000,00

25.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

45.000.000,00

45.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

43.000.000,00

43.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

10.273.984,72

10.273.984,72

53.226.015,28

53.226.015,28

283.500.000,00

283.500.000,00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

4015

4010

4009

4007

4004

4003
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0601

0503

0502

Програм
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4011

4010

4007

4005

4002

4005

4001

Пројекат

10

10

10

13

13

13

13

13

13

13

13

13

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Раздео Глава

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну

Подршка раду Фонда "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну

Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну

Подршка приступању Србије ЕУ

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине

Израда геотермалног информационог система у АП Војводини

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине

Допуна и развој геобазе података ГеолИЕП

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине

Рекултивација напуштених копова без титулара

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине

Пројекат коришћења хидротермалних ресурса - израда пројектне документације

Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и
рударства АрцГис
Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине

Управљање минералним ресурсима

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине

Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине

Штедљива унутрашња расвета у јавним установама

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине

Енергетска ефикасност

Назив

Планирана средства

97.000.000,00

97.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

99.000.000,00

99.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

64.500.000,00

64.500.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

24.000.000,00

24.000.000,00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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Програмска
активност
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Програм
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Програмска
активност

Пројекат

23

23

23

00

00

00

Раздео Глава

Управа за имовину Аутономне Покрајине Војводине

Администрација и управљање

Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином Аутономне покрајине
Војводине
Управа за имовину Аутономне Покрајине Војводине

Управа за имовину Аутономне Покрајине Војводине

Евиденција, управљање и располагање јавном својином

Назив

Планирана средства

29.945.868,17

29.945.868,17

27.162.000,00

27.162.000,00

57.107.868,17

57.107.868,17

Страна 2232 - Броj 54
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
29. децембар 2015

170

0606

Програм

171

Пројекат

00
00
00
00

16

18

21

24

24
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15

16

16

09
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00

00

00

00

00

00

00

00

00

15

18

00

09

Раздео Глава

Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине

АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА

Правобранилаштво Атономне Покрајине Војводине

Правна заштита имовине и заступање интереса АПВ и покрајинских органа

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова

Безбедност и здравље на раду

Управа за заједничке послове покрајинских органа

Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа

Управа за заједничке послове покрајинских органа

Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице
Администрација и управљање

Издавање службеног листа АП Војводине

Служба за управљање људским ресурсим

Опште стручно усавршавање

Служба за управљање људским ресурсим

Администрација и управљање

Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине

Правобранилаштво Атономне Покрајине Војводине

Служба за управљање људским ресурсим

Управа за заједничке послове покрајинских органа

Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова

Подршка раду органа јавне управе

Назив

Планирана средства

177.988.255,99

177.988.255,99

21.642.651,69

21.642.651,69

9.739.000,00

9.739.000,00

332.467.773,00

332.467.773,00

285.540.997,00

285.540.997,00

15.200.000,00

15.200.000,00

1.690.040,00

1.690.040,00

12.809.960,00

12.809.960,00

177.988.255,99

21.642.651,69

14.500.000,00

618.008.770,00

9.739.000,00

15.200.000,00

857.078.677,68

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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0609

0608

0607

Програм
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1004

1007

1003

1001

1004

1001

Програмска
активност

4003

Пројекат

00

Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице

Имплементација софтвера за подршку превођења (ЦАТ ТООЛС)

Управа за заједничке послове покрајинских органа

ИКТ подршка раду покрајинских органа

Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице
Управа за заједничке послове покрајинских органа

Е-Управа

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну

Администрација и управљање

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну

Подршка развоју локалне самоуправе

Покрајински секретаријат за финансије

ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну

Покрајински секретаријат за финансије

Систем локалне самоуправе

Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице

Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице
Администрација и управљање

Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице
Организација и спровођење државног стручног испита

Систем државне управе

Назив

89.852.544,13

89.852.544,13

6.050.000,00

6.050.000,00

95.902.544,13

95.902.544,13

2.000.000,00

2.000.000,00

35.589.340,00

35.589.340,00

35.589.340,00

2.000.000,00

37.589.340,00

54.382.616,70

54.382.616,70

4.478.320,00

4.478.320,00

8.116.553.738,00

8.116.553.738,00

58.860.936,70

8.116.553.738,00

8.175.414.674,70

Планирана средства

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

09

00

00

16

16

00

00

00

09

10

10

00

00

10
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00

00

00

00
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Раздео Глава

Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама

Пословна едукација

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова

Активна политика запошљавања у АП Војводини

Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова

Активна политика запошљавања

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова

Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова

Уређење система рада и радно правних односа

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова

Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова

Телекомуникације и информационо друштво

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова

Развој саобраћаја и путне инфраструктуре

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова

Уређење и надзор у области саобраћаја

Назив

Планирана средства

42.629.403,00

42.629.403,00

218.220.000,00

218.220.000,00

42.629.403,00

218.220.000,00

260.849.403,00

8.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

25.500.000,00

25.500.000,00

25.500.000,00

25.500.000,00

55.322.669,00

55.322.669,00

55.322.669,00

55.322.669,00
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Раздео Глава

Развој сродничког хранитељства, подељене бриге за децу са сметњама у развоју и
културно компетентне праксе у социјалном раду
Покрајински завод за социјалну заштиту

Покрајински завод за социјалну заштиту

Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити

Центар за породични смештај и усвојење - Нови Сад

Породични смештај и усвојење

Подршка у остваривању права на социјалну заштиту и остваривању породично правне
заштите
Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију

Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима

Подршка раду за спровођењу јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног
крста Војводине
Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију

Подршка удружењима грађана за финансирање пројеката у области социјалне заштите и
заштите лица са инвалидитетом
Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију

Развој услуга социјалне заштите-Програм унапређења социјалне заштите у АпВ

Центар за породични смештај и усвојење - Нови Сад

Покрајински завод за социјалну заштиту

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију

Социјална заштита

Назив

Планирана средства

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

11.000.000,00

11.000.000,00

22.100.000,00

22.100.000,00

25.586.582,00

25.586.582,00

20.114.200,00

20.114.200,00

45.000.000,00

45.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

25.586.582,00

33.100.000,00

109.114.200,00

167.800.782,00
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Раздео Глава

Подршка удружењима и невладиним организацијама у области борачко-инвалидске
заштите
Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију

Подршка остваривању права корисника борачко инвалидске заштите и заштите цивилних
инвалида рата
Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију

Борачко-инвалидска заштита

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију

Администрација, управљање и надзор

Подршка удружењима грађана за подршку друштвене бриге о деци и популаризацију
пронаталитетне политике
Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију

Подршка породицама за подстицање рађања

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију

Породично-правна заштита грађана

Назив

Планирана средства

3.000.000,00

3.000.000,00

10.420.800,00

10.420.800,00

13.420.800,00

13.420.800,00

23.031.200,00

23.031.200,00

1.000.000,00

1.000.000,00

411.600.000,00

411.600.000,00

435.631.200,00

435.631.200,00

29. децембар 2015
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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Раздео Глава

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова

Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова

Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ

Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области
равнорпавности полова
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова

Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице
Афирмација родне равноправности

Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице
Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини

Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице
Развој вишејезичности на територији Аутономне покрајине Војводине

Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице
Подршка раду националних савета националних мањина

Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини

Покрајински заштитник грађана - омбудсман

Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање

Подршка културној делатности националних мањина

Покрајински заштитник грађана - омбудсман

Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање

Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода

Назив

Планирана средства

13.000.000,00

13.000.000,00

24.000.000,00

24.000.000,00

80.500.000,00

80.500.000,00

5.145.000,00

5.145.000,00

8.990.000,00

8.990.000,00

6.184.590,00

6.184.590,00

46.214.000,00

46.214.000,00

16.797.333,00

16.797.333,00

42.200.000,00

42.200.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

42.200.000,00

123.071.231,73

79.495.923,00

2.500.000,00

247.267.154,73
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Раздео Глава

Суфинансирање рада репрезентативних, односно уметничких (струковних) удружења
основаних на нивоу АП Војводине
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање

Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање

Уређење и надзор, администрација и управљање у области културе

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање

Уређење и развој система у области културе и информисања

Подршка у изради пројектно техничке и планске документације ЈЛС и невладиним
организацијама у области планирања и изградње
ПС за урбанизам, градитељство и заштиту

ПС за урбанизам, градитељство и заштиту

Израда, доношење и имплементација планске документације

ПС за урбанизам, градитељство и заштиту

Администрација, управљање и надзор у области планирања и изградње

ПС за урбанизам, градитељство и заштиту

Уређење и надзор у области планирања и изградње

Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице
Унапређење родно одговорног буџетирања и спровођење Програма за заштиту жена од
насиља у породици и у партнерским односима и другим облицима родно заснованог насиља у
АП Војводини
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова

Декада инклузије Рома

Назив

Планирана средства

3.750.000,00

3.750.000,00

34.413.480,75

34.413.480,75

61.282.551,64

61.282.551,64

99.446.032,39

99.446.032,39

11.000.000,00

11.000.000,00

64.800.000,00

64.800.000,00

43.718.107,73

43.718.107,73

119.518.107,73

119.518.107,73

426.231,73

426.231,73

1.310.000,00

1.310.000,00
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Пројекти установа у области заштите и очувања културног наслеђа подржани
средствима ЕУ фондова
Индиректни корисници у области културе

Индиректни корисници у области културе

Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање

Подршка издавачкој и библиотечко-информационој делатности Савеза слепих Војводине

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање

Подршка програмима Матице српске у области културе

Подршка установама заштите културног наслеђа у мање развијеним срединама у АП
Војводини
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање

Подршка истраживању, заштити и очувању традиционалног народног стваралаштва
Срба
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање

Подршка развоју библиотечко-информационе делатности

Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног и покретног културног
наслеђа
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање

Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног непокретног културног наслеђа

Индиректни корисници у области културе

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање

Унапређење система заштите културног наслеђа

Назив

Планирана средства

6.496.900,00

6.496.900,00

458.809.080,80

458.809.080,80

1.500.000,00

1.500.000,00

220.000,00

220.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

465.305.980,80

13.120.000,00

478.425.980,80
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Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање

Подршка раду Завода за културу националних мањина

Индиректни корисници у области културе

Подршка раду установа у области стваралаштва

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање

Подршка развоју сценског стваралаштва - позориште/уметничка игра

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање

Подршка развоју музичког стваралаштва

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање

Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање

Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање

Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије

Индиректни корисници у области културе

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Назив

45.000.000,00

45.000.000,00

931.752.874,03

931.752.874,03

9.200.000,00

9.200.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

10.500.000,00

10.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

931.752.874,03

75.200.000,00

1.006.952.874,03

Планирана средства

29. децембар 2015
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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1301

1204

Програм

180

1005

Пројекат

14

14

14

14

00

01

00

00

00

01

14

00

14

00

00

00

00

00

00

14

06

06

06

06

06

06

Раздео Глава

Покрајински секретаријат за спорт и омладину

Администрација, управљање и надзор

Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика
становништва у АП Војводини
Покрајински завод за спорт и медицину спорта

Покрајински секретаријат за спорт и омладину

Афирмација школског спорта у АП Војводини

Покрајински секретаријат за спорт и омладину

Афирмација спорта у АП Војводини

Покрајински секретаријат за спорт и омладину

Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину

Покрајински завод за спорт и медицину спорта

Покрајински секретаријат за спорт и омладину

Развој система спорта

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање

Подршка јавном информисању националних мањина

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање

Јавно информисање осетљивих група

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање

Унапређење професионалних стандарда

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање

Подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање

Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање

Систем јавног информисања

Назив

Планирана средства

44.834.938,27

44.834.938,27

50.671.511,87

50.671.511,87

5.000.000,00

5.000.000,00

27.000.000,00

27.000.000,00

81.000.000,00

81.000.000,00

50.671.511,87

157.834.938,27

208.506.450,14

264.805.000,00

264.805.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

274.805.000,00

274.805.000,00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

1004

1003

1002

1001

1005

1004

1003

1002

1001

Програмска
активност
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181

1401

1303

1302

Програм

1001

1003

1002

1001

Програмска
активност

5002

4004

Пројекат

04

04

14

14

14

14

14

14

14

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Раздео Глава

Планирана средства

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

42.000.000,00

42.000.000,00

42.000.000,00

42.000.000,00

14.500.000,00

14.500.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

11.500.000,00

11.500.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

46.000.000,00

46.000.000,00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Секретаријат покрајинске владе

Формирање Ситуационог центра АП Војводине

Секретаријат покрајинске владе

Безбедно друштво

Покрајински секретаријат за спорт и омладину

Одржавање и опремање спортских објеката, фискултурних сала и тренажних центара

Покрајински секретаријат за спорт и омладину

Развој спортске инфраструктуре

Покрајински секретаријат за спорт и омладину

Здавствено васпитање о репродуктивном здрављу

Покрајински секретаријат за спорт и омладину

Подршка даровитим младима у АП Војводини

Подршка функционисању Војвођанског омладинског центра и развијање капацитета
актера омладинске политике
Покрајински секретаријат за спорт и омладину

Покрајински секретаријат за спорт и омладину

Подршка спровођењу омладинске политике

Покрајински секретаријат за спорт и омладину

Омладинска политика

Назив

29. децембар 2015
Број 54 - Страна 2243

1505

Програм

182

1011

1010

1009

1008

1007

1006

1005

1004

1003

Програмска
активност

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

24

10

00

10

Раздео Глава

Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине

Набавка медицинске опреме "Каменица ИИ", Институт за плућне болести Војводине

Набавка медицинске опреме "Каменица ИИ", Институт за кардиоваскуларне болести
Војводине
Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине

Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине

Подршка пројектима у области развоја спорта

Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине

Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда

Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине

Подршка пројектима у области заштите културног, верског и националног наслеђа

Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине

Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите

Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине

Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности

Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине

Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре

Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине

Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја

Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине

Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну

Подршка раду Агенције за регионални развој АП Војводине

Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну

Регионални развој

Назив

530.111.885,12

530.111.885,12

327.753.468,65

327.753.468,65

369.542.247,14

369.542.247,14

140.435.130,84

140.435.130,84

208.007.455,07

208.007.455,07

592.934.056,42

592.934.056,42

36.576.177,13

36.576.177,13

593.547.748,85

593.547.748,85

164.652.249,87

164.652.249,87

517.218.446,57

517.218.446,57

30.000.000,00

30.000.000,00

3.898.851.515,46

30.000.000,00

3.928.851.515,46

Планирана средства

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

5013

5012

Пројекат
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1507

Програм

1002

1001

Програмска
активност

5014

Пројекат

15

15

15

24

00

00

00

00

Раздео Глава

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова

Подршка Туристичкој Организацији Војводине

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова

Развој туристичког потенцијала АП Војводине

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова

Уређење и развој у области туризма

Набавка 2 дигитална линеарна акцелератора са системом за планирање, РВ системом,
дозиметријом и имобилизационим сетом, са адаптацијом простора и системом за
планирање, Институт за онкологију Војводине
Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине

Назив

Планирана средства

32.000.000,00

32.000.000,00

69.200.000,00

69.200.000,00

101.200.000,00

101.200.000,00

418.072.649,80

418.072.649,80

29. децембар 2015
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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183

1510

1509

Програм

184

Пројекат

01

17

17

17

17

17

17

15

15

15

15

15

00

00

00

01

00

00

00

00

00

00

00

00

17

15

00

15

Раздео Глава

Служба за реализацију програма развоја Аутономне Покрајине Војводине

Привлачење инвестиција у АПВ

Служба за реализацију програма развоја Аутономне Покрајине Војводине

Привлачење инвестиција

Служба за реализацију програма развоја Аутономне Покрајине Војводине

Пословни инкубатори

Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију

Пословна стандардизација и сертификација

Служба за реализацију програма развоја Аутономне Покрајине Војводине

Администрација, стручна и техничка подршка

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова

Администрација, управљање и инспекцијски надзор

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова

Подршка уметничким и старим занатима

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова

Најбоље из Војводине

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова

Подршка пословном удруживању и умрежавању

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова

Промоција извоза путем сајамских наступа

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова

Подршка развоју предузетништва, малих и средњих предузећа

Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију

Служба за реализацију програма развоја Аутономне Покрајине Војводине

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова

Подстицаји развоју конкурентности привреде

Назив

Планирана средства

30.780.216,00

30.780.216,00

30.780.216,00

30.780.216,00

9.674.624,00

9.674.624,00

19.361.249,00

19.361.249,00

14.856.508,00

14.856.508,00

124.869.401,83

124.869.401,83

8.000.000,00

8.000.000,00

400.000,00

400.000,00

19.000.000,00

19.000.000,00

36.750.000,00

36.750.000,00

75.000.000,00

75.000.000,00

19.361.249,00

24.531.132,00

264.019.401,83

307.911.782,83

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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1004
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1801

1602

Програм

1004

1003

1001

Програмска
активност

Пројекат

07

07

07

09

09

00

00

00

00

00

Раздео Глава

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију

Администрација и управљање

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију

Санитарни надзор на територији АПВ

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију

Уређење и надзор у области здравства

Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице

Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице
Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче

Уређење и управљање у систему правосуђа

Назив

Планирана средства

25.939.000,00

25.939.000,00

88.349.000,00

88.349.000,00

114.288.000,00

114.288.000,00

9.460.000,00

9.460.000,00

9.460.000,00

9.460.000,00

29. децембар 2015
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185

1802

Програм

Програмска
активност

186

4009

4008

4006

4005

4004

4003

4002

4001

Пројекат

07

07

07

07

07

07

07

07

07

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Раздео Глава

Лечење узнапредовале дегенеративне остеоартрозе и фокалних остеохондралних лезија
зглоба колена методом интраартикуларног или оперативног апликовања мезенхималних
матичних ћелија из БМАЦ пацијената на територији АП Војводине
Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију

Унапређење онколошке заштите

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију

Очување плодности код оболелих од малигних болести

Унапређење лечења брачне неплодности БМПО и преимплантационом генетском
дијагностиком
Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију

Рано откривање и лечење компликација шећерне болести на очима

Рано откривање и праћење промена функције срца код хипертензивних трудница на
територији АП Војводине
Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију

Неонатални скрининг на цистичну фиброзу на територији АП Војводине

Увођење нове информационе технологије у дијагностици и лечењу од хроничних незаразних
болести и унапређења радиолошке службе
Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију

Превентивна здравствена заштита

Назив

Планирана средства

11.160.120,00

11.160.120,00

4.790.250,00

4.790.250,00

12.000.000,00

12.000.000,00

9.651.980,00

9.651.980,00

6.570.000,00

6.570.000,00

2.850.000,00

2.850.000,00

8.666.890,00

8.666.890,00

2.030.000,00

2.030.000,00

57.719.240,00

57.719.240,00
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187

1901

1807

1803

Програм

1001

1001

1010

1003

Програмска
активност

4011

4009

4005

Пројекат

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице

Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице
Подршка раду црквама и верским заједницама

Сарадња државе са црквама и верским заједницама

Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП
Војводина
Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију

Развој инфраструктуре здравствених установа

"ЗАУСТАВИ-ЗАШТИТИ-ПОМОЗИ" Снажнији институционални одговор на родно засновано
насиље у Аутономној покрајини Војводини
Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију

Развој здравственог туризма у АПВ

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију

Родитељска кућа

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију

Обезбеђење несметаног функционисања и подизање квалитета здравствене заштите

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију

Хитна медицинска помоћ

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију

Развој квалитета и доступности здравствене заштите

Назив

Планирана средства

10.481.931,00

10.481.931,00

10.481.931,00

10.481.931,00

86.000.000,00

86.000.000,00

86.000.000,00

86.000.000,00

12.231.285,00

12.231.285,00

1.000.000,00

1.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

48.000.000,00

48.000.000,00

100.000,00

100.000,00

71.331.285,00

71.331.285,00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

09

09

07

07

07

07

07

07

07

07

Раздео Глава

29. децембар 2015
Број 54 - Страна 2249

2002

2001

Програм

1001

1005

1003

1002

1001

Програмска
активност

Пројекат

188

09

09

09

09

09

00

00

01

00

00

00

01

09

09

00

09

Раздео Глава

Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице

Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице
Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма

Предшколско васпитање

Индиректни корисници у области образовања

Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице
Развој стручно истраживачког рада у области образовања

Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице
Додела признања "др Ђорђе Натошевић"

Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице
Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре

Администрација, управљање и надзор

Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице
Индиректни корисници у области образовања

Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система

Назив

Планирана средства

552.474.000,00

552.474.000,00

552.474.000,00

552.474.000,00

24.643.680,00

24.643.680,00

2.910.000,00

2.910.000,00

11.800.000,00

11.800.000,00

62.482.790,00

62.482.790,00

24.643.680,00

77.192.790,00

101.836.470,00
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2003

Програм

1006

1005

1004

1002

1001

Програмска
активност

189

4007

4003

Пројекат

09

09

09

09

09

09

09

09

00

00

00

00

00

00

00

00

Раздео Глава

Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице
Унапређивање наставе француског језика у основним школама на територији АП Војводине
у циљу увођења двојезичке наставе
Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице

Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице
"Бесплатни уџбеници за ученике првог циклуса основног образовања и васпитања

Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице
Модернизација инфраструктуре основних школа

Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице
Образовање одраслих

Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице
Подизање квалитета основног образовања

Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице
Двојезичка настава на српском и енглеском језику у основним школама

Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице
Реализација делатности основног образовања

Основно образовање

Назив

400.000,00

400.000,00

50.000,00

50.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

9.800.000,00

9.800.000,00

2.300.000,00

2.300.000,00

15.009.450.000,00

15.009.450.000,00

15.054.000.000,00

15.054.000.000,00

Планирана средства
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2005

2004

Програм

190

4003

Пројекат

12

12

12

12

09

09

09

09

09

09

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Раздео Глава

Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој

Модернизација инфраструктуре високог образовања

Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој

Подршка раду високообразовних установа

Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој

Администрација, управљање и инспекцијски надзор

Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој

Високо образовање

Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице

Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице
Фестивал памети

Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице
Модернизација инфраструктуре средњих школа

Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице
Двојезичка настава на српском и енглеском језику у средњим школама

Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице
Подизање квалитета средњег образовања

Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице
Реализација делатности средњег образовања

Средње образовање

Назив

3.000.000,00

3.000.000,00

5.214.065.000,00

5.214.065.000,00

23.342.403,96

23.342.403,96

5.240.407.403,96

5.240.407.403,96

400.000,00

400.000,00

15.167.130,00

15.167.130,00

2.500.000,00

2.500.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

6.211.746.000,00

6.211.746.000,00

6.239.813.130,00

6.239.813.130,00

Планирана средства

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

1003

1002

1001

1005
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1002
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Програмска
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2007

Програм

191

1006

1005

1004

1003

1002

1001

Програмска
активност

Пројекат

09

09

09

09

12

00

00

00

00

00

00

00

12

12

00

09

Раздео Глава

Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице

Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице
Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда

Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице
Регресирање превоза ученика средњих школа

Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице
Подизање квалитета ученичког стандарда

Реализација делатности установа ученичког стандарда

Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој

Регресирање студентског превоза

Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој

Систем установа студентског стандарда

Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице
Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој

Подршка у образовању ученика и студената

Назив

Планирана средства

5.000.000,00

5.000.000,00

117.000.000,00

117.000.000,00

2.050.000,00

2.050.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

267.000.000,00

267.000.000,00

287.000.000,00

324.050.000,00

611.050.000,00
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2102

2101

Програм

192

4004

Пројекат

04

00

00

00

03

00

04

00

00

00

00

03

01

08

02

01

00

00
00

02

08

01

00

01

Раздео Глава

Секретаријат покрајинске владе

Стручни, административни и оперативни послови секретаријата

Покрајинска влада

Организација, редован рад и одлучивање

Секретаријат покрајинске владе

Покрајинска влада

Подршка раду Владе

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

Унапређивање запошљавања младих (ПYЕ)

Покрајински секретаријат за финансије

ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА

Стручни, административни и технички послови Службе Скупштине Аутономне покрајине
Војводине.
Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

Активности органа за спровођење избора

Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине
Аутономне покрајине Војводине
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

Покрајински секретаријат за финансије

Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

Политички систем

Назив

Планирана средства

69.400.000,00

69.400.000,00

27.947.438,28

27.947.438,28

69.400.000,00

27.947.438,28

97.347.438,28

408.015,95

408.015,95

19.448.409,28

19.448.409,28

112.710.900,00

112.710.900,00

371.416.000,00

371.416.000,00

257.607.600,00

257.607.600,00

19.448.409,28

112.710.900,00

629.431.615,95

761.590.925,23

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

1002

1001

1006
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1003

1001

Програмска
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2401

2304

2301

2201

Програм

1001

1001

1001

1003

1001

Програмска
активност

Пројекат

00

00

00

00

00

00

00

Дирекција за робне резерве АП Војводине

Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви

Дирекција за робне резерве АП Војводине

Управљање робним резервама

Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне Покрајине Војводине

Уређење и надзор финансијског и фискалног система

Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне Покрајине Војводине

Ревизија јавних средстава

ПОСЛОВИ БУЏЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА,
БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И АДМИНСИТРАТИВНА ПОДРШКА ПРОЦЕСИМА
ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ
Покрајински секретаријат за финансије

Покрајински секретаријат за финансије

Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система

Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине

СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА

Покрајински секретаријат за финансије

СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА

Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине

Покрајински секретаријат за финансије

Управљање јавним дугом

Назив

97.900.000,00

97.900.000,00

97.900.000,00

97.900.000,00

14.927.394,57

14.927.394,57

14.927.394,57

14.927.394,57

203.910.227,69

203.910.227,69

203.910.227,69

203.910.227,69

430.000.000,00

430.000.000,00

2.065.560.750,00

2.065.560.750,00

430.000.000,00

2.065.560.750,00

2.495.560.750,00

Планирана средства

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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2402

Програм

УКУПНО

1002

1001

Програмска
активност

ПРОГРАМИ :

Пројекат

08

08

08

00

00

00

Раздео Глава

Покрајински секретаријат за финансије

СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

Покрајински секретаријат за финансије

ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

Покрајински секретаријат за финансије

Интервенцијска средства

Назив

30.000.000,00

30.000.000,00

76.998.090,16

76.998.090,16

106.998.090,16

106.998.090,16

57.785.642.604,76

Планирана средства
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III ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ О ИЗВРШАВАЊУ БУЏЕТА
Члан 12
Обавезе преузете у складу са законом, које су планиране из извора финансирања 01 Приходи из буџета, извршаваће се сразмерно оствареним приходима и примањима. Ако се у
току године, приходи и примања чији је основ остваривања исказан класификацијом извора
финансирања 01 Приходи из буџета смање, расходи и издаци буџета извршаваће се по
приоритетима, и то: обавезе које проистичу по основу отплате дуга, обавезе утврђене
законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за
несметано функционисање корисника буџетских средстава.
Расходи и издаци планирани из извора финансирања 07 Трансфери од других нивоа, могу се
извршавати у висини и за намене за које су трансферни приходи остварени.
Расходи и издаци планирани овом одлуком из извора финансирања 12 - Примања од отплате
датих кредита и продаје финансијске имовине, могу се извршавати до висине остварених
примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине, а највише до висине
утврђеног расхода, односно издатка из овог извора финансирања.
Расходи и издаци планирани овом одлуком из извора финансирања 13 - Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година и 14 - Неутрошена средства од приватизације из ранијих година,
могу се извршавати, до висине пренетих неутрошених средстава из ранијих година, а највише
до висине утврђених расхода и издатака из овог извора финансирања.
За средства распоређена чланом 10. ове одлуке из извора финансирања 12 - Примања од
отплате датих кредита и продаје финансијске имовине, односно за део ових средстава
остварен по основу продаје субјеката приватизације са територије Аутономне покрајине
Војводине и из извора финансирања 14 Неутрошена средства од приватизације из ранијих
година, буџетски корисници не могу започињати поступак доделе средстава, преузимање
обавеза и извршавање расхода односно, издатака без претходно испуњених услова
предвиђених чланом 13. ове одлуке и добијеног одобрења о праву коришћења средстава од
стране покрајинског органа управе надлежног за послове финансија.
За апропријације утврђене чланом 10. ове одлуке из других извора финансирања, корисници
буџетских средстава могу преузимати обавезе до нивоа остварења прихода, примања и
пренетих средстава из ранијих година који потичу из других извора финансирања из којих су
утврђене апропријације, уколико је ниво остварених прихода, примања и пренетих средстава
из ранијих година који потичу из других извора финансирања мањи од одобрених
апропријација. Коришћење средстава из других извора финансирања у случају остварења
прихода и примања из којих су планирани у већем износу од планираног, могуће је под
условима, на начин и по поступку прописаним Законом о буџетском систему.
Ако корисници буџетских средстава не остваре приходе, и примања из других извора
финансирања, као и у случају да пренета средства која потичу од других извора буду мања од
процењених овом одлуком , расходи и издаци планирани по том основу, неће се извршавати
на терет прихода и примања и пренетих неутрошених средстава из извора финансирања
наведених у ст. 1 до 4. овог члана .
Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених
апропријација због извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће одговарајуће
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мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити умањење обавезе,
односно продужење уговорног рока за плаћање или отказати уговор, односно предложити
измену прописа који је основ за настанак и плаћање обавеза.
Члан 13
Коришћење дела средстава распоређених овом одлуком из извора финансирања 12 - Примања
од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине остварених по основу продаје
продаје субјеката приватизације са територије Аутономне покрајине Војводине и из извора
финансирања 14 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година вршиће се по
посебном акту који у оквиру својих надлежности доноси Скупштина Аутономне покрајине
Војводине, односно Покрајинска влада на предлог надлежног директног буџетског корисника.
Члан 14
На начин прописан чланом 56. Закона о буџетском систему, нове обавезе могу се најављивати
до висине апропријације одобрене овом одлуком умањене за износ преузетих неизвршених
обавеза из претходне буџетске године у складу са законом.
Члан 15
Други корисници јавних средстава и остали корисници који користе пословни простор и
покретне ствари којима управља Покрајинска влада, плаћају настале трошкове, трошкове
текућег и инвестиционог одржавања и закупа, у складу са критеријумима које прописује
Покрајинска влада.
Члан 16
Корисници буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине дужни су да приходе
остварене по основу рефундације средства утрошених из извора финансирања 01 Приходи из
буџета за предфинансирање донаторских пројеката, врате буџету Аутономне покрајине
Војводине на коришћење као општи приход буџета у текућој години.
Члан 17
Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају
обевезе по основу комерцијалних трансакција – промета роба, услуга и радова.
Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе из става 1. овог члана измире у року
утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама.
Члан 18

Јавна предузећа и други облици организовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина,
дужна су, да најмање 50% нето добити, односно вишка прихода над расходима, по завршном
рачуну за 2015. годину уплате у буџет Аутономне покрајине Војводине, најкасније до 30.
новембра 2016. године.
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Привредна друштва чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина или у којима Аутономна
покрајина Војводина, односно правно лице чије је оснивач Аутономна покрајина Војводина,
има учешће у власништву, дужна су да најкасније до 30. новембра 2016. године, у буџет
Аутономне покрајине Војводине, уплате 100% сразмерног дела нето добити по завршном
рачуну за 2015. годину који у складу са законом који уређује привредна друштва припада
Аутономној покрајини Војводини, односно правном лицу чији је оснивач Аутономна покрајина
Војводина, као члану друштва.
Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, обавезу по основу уплате добити нема: јавно предузеће из
става 1. овог члана које, уз сагласност Покрајинске владе, донесе одлуку да из добити покрије
губитак из ранијих година; други облик организовања из става 1. овог члана, које уз сагласност
Покрајинске владе донесе одлуку да повећа капитал, односно привредно друштво из става 2.
овог члана које донесе одлуку да остварену добит не распоређује, а да расположива ликвидна
средства употреби за финансирање инвестиција.
Члан 19
Овлашћује се покрајински секретар надлежан за послове финансија да новчана средства на
консолидованом рачуну трезора АП Војводине, осим прихода за које је у посебном закону,
односно покрајинском пропису или међународном уговору утврђена намена која ограничава
употребу тих средстава, инвестира и пласира на домаћем финансијском тржишту новца у
складу са законом и другим прописом.
Члан 20
У циљу обезбеђења транспарентности употребе средстава буџета Аутономне покрајине
Војводине, поштовања начела законитости, економичности и ефикасности њиховог
коришћења, члановима 21. до 26. ове одлуке, уређује се начин и поступак доделе средстава из
буџета Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину, који су дужни да спроводе директни
корисници буџетских средстава укључени у консолидовани рачун трезора Аутономне
покрајине Војводине.
Изузетно, у 2016. години, руководећи се остварењем буџетског циља дефинисаног Законом о
буџетском систему: техничка или оперативна ефикасност, а који подразумева коришћење
буџетских средстава и могућност њихове примене са што нижим трошковима, директни
корисници буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине, могу преузети обавезе,
односно извршавати расходе и издатке за које су поступци за доделу средстава започети и
спроведени, а обавезе нису преузете у току 2015. године.
Преузимање и реализацију обавеза из става 2. овог члана директни буџетски корисници могу
извршавати у складу са апропријацијама одобреним овом одлуком, на основу процедура за
доделу средстава спроведених у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету
Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину, уколико другим законом није другачије
одређено.
Члан 21
Руководилац корисника средстава буџета Аутономне покрајине Војводине доноси одлуку о
спровођењу поступка за доделу средстава, на један од начина прописан овом одлуком након
испуњења следећих услова:
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- доношења финансијског плана усклађеног са одобреним апропријацијама у буџету;
- добијене сагласности надлежног органа на програм рада односно друга акта, уколико је таква
сагласност предвиђена другим прописом и
- испуњености услова предвиђених чланом 12. став 5. ове одлуке.
Члан 22
Директни корисници средстава буџета Аутономне покрајине Војводине примењују један од
прописаних поступака доделе средстава утврђених овом одлуком, за све апропријације изнад
износа који је утврђен Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15
и 68/15), а до кога се одредбе овог закона не примењују, уколико другим прописом није
другачије одређено.
За набавку добара и услуга и извођење радова спроводи се поступак јавних набавки, а у складу
са прописима који регулишу јавне набавке.
Јавни оглас спроводи се код доделе средстава из буџета за социјалне и друге намене када
сваком примаоцу средстава, који унапред испуњава услове из јавног огласа, припада једнак
износ буџетског давања по крајњем кориснику, при чему не постоји обавеза примаоца
средстава за давањем непосредне противнакнаде у добрима или услугама.
За активности, за које се додела средстава не може спроводити по поступцима наведеним у
ставу 2. и 3. овог члана, спроводи се јавни конкурс. За спровођење јавног конкурса директни
корисник буџетских средстава образује комисију и утврђује критеријуме за доделу средстава.
Члан 23
Поступак утврђен чланом 22. ове одлуке не спроводи се за:
1. Апропријације планиране за финансирање расхода за запослене;
2. Средства планирана за набавку добара, услуга и радова на које се не примењују одредбе
Закона о јавним набавкама;
3. Трансферна средства примљена од другог нивоа власти, са унапред утврђеном наменом;
4. Расходе односно издатаке чија је вредност до износа који је Законом о јавним набавкама
ослобођен јавне набавке, уколико другим прописом није другачије одређено и
5. Расходе и издатке за које су примаоци средстава одређени актима које доноси или на њих
даје сагласност Скупштина Аутономне покрајине Војводине, односно Покрајинска влада, осим
за расходе и издатке који подлежу поступку јавне набавке и расходе и издатке који се
извршавају на начин и по поступку који је одређен другим законом.
Додела средстава из става 1. тачка 4. овог члана врши се на основу образложених захтева о
којима одлучује руководилац директног корисника буџетских средстава.
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Члан 24
Руководилац директног корисника буџетских средстава може одлучити да за 5% одобрене
апропријације, а највише до укупно један милион динара, не спроводи поступак за доделу
средстава у складу са овом одлуком, уколико законом или покрајинским прописом није
другачије одређено.
Право из става 1. овог члана може се користити у случајевима доделе средстава примаоцима,
за ситуације које су ванредне или из оправданих разлога нису могле бити предвиђене, а на
основу појединачно донете одлуке руководиоца директног корисника буџетских средстава,
односно за сврхе, на начин и по поступку предвиђеном посебним законом или покрајинским
прописом.
Члан 25
Јавни оглас и јавни конкурс се објављује у "Службеном листу Аутономне покрајине Војводине",
у једном од јавних гласила које покрива целу територију Аутономне покрајине Војводине и на
интернет страници директног корисника буџетских средстава.
Јавни оглас и јавни конкурс могу се објавити и на језицима националних мањина који су у
службеној употреби у раду органа Аутономне покрајине Војводине.
Члан 26
Обавезни елементи јавног огласа су: назив акта на основу ког се расписује, висина укупних
средстава предвиђених за доделу по јавном огласу, предуслови за стицање права по јавном
огласу, износ буџетског давања по подносиоцу односно крајњем кориснику, начин подношења
пријава и други подаци који су од важности за спровођење јавног огласа односно за
утврђивање квалификованости подносиоца пријаве на јавни оглас.
Обавезни елементи јавног конкурса су: назив акта на основу ког се расписује јавни конкурс,
висина укупних средстава предвиђених за доделу по јавном конкурсу, предуслови за учешће на
јавном конкурсу (профил кандидата, посебни услови попут поседовања атеста, цертификата и
слично), програм односно пројектни задатак са роком његовог завршетка, начин подношења
пријава на јавни конкурс, критеријуми за оцену пријава, рок за подношење пријава односно
рок до када је јавни конкурс отворен као и и друге податке који су од важности за спровођење
јавног конкурса односно утврђивање квалификованости подносиоца пријаве на јавни конкурс.
Директни корисник буџетских средстава дужан је да од подносиоца пријаве по јавном огласу и
јавном конкурсу прибави и следећу обавезну документацију: фотокопију потврде о пореском
идентификационом броју, потврду о регистрацији код надлежног органа, а за физичка лица,
ангажована по уговорима за рад ван радног односа, фотокопију личне карте и доказ о радном
статусу (незапослен, запослен или пензионер). Директни корисник буџетских средстава може
прописати и другу неопходну документацију у вези са потврђивањем легитимитета, статуса,
бонитета подносиоца и слично.
Документација из става 3. овог члана је обавезна и за доделу средстава на основу члана 24. ове
одлуке као и за доделу средстава на основу члана 23. став 1. тачка 2. до 5. за која није обавезно
спровођење прописаног поступка доделе средстава на начин предвиђен чланом 22. ове
одлуке.
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Члан 27
Директни корисници буџетских средстава дужни су да пре закључивања уговора и доношења
других правних аката којима преузимају обавезе односно регулишу имовинско-правне односе,
а чија је вредност већа од пет милиона динара, прибаве правно мишљење Правобранилаштва
Аутономне покрајине Војводине.
Покрајински орган управе надлежан за послове финансија може тражити да директни
корисници буџетских средстава прибаве правно мишљење Правобранилаштва Аутономне
покрајине Војводине и за уговоре, односно друга правна акта којима се врши преузимање
обавеза, а чија је вредност мања од износа наведеног у ставу 1. овог члана.
Члан 28
Расходе и издатке планиране у члану 10. ове одлуке, директни корисник буџетских средстава
може, уз одобрење покрајинског органа управе надлежног за послове финансија,
преусмеравати у складу са Законом о буџетском систему.
Поступак доделе средстава из буџета, прописан овом одлуком, директни корисник буџетских
средстава дужан је да примењује и за средства увећана променом апропријације на начин
наведен у ставу 1. овог члана.
Члан 29
У уговору или другом правном акту којим корисник буџетских средстава преузима обавезе као
даваоц средстава, дужан је да посебним одредбама предвиди:
1. да средства из буџета Аутономне покрајине Војводине која су предмет уговора подлежу
контроли примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и
законитог коришћења средстава, коју обавља служба буџетске инспекције Аутономне
покрајине Војводине;
2. обавезу примаоца средстава да служби буџетске инспекције омогући несметану контролу
наменског и законитог коришћења средстава по предмету уговора код примаоца средстава;
3. обавезу корисника средстава да даваоцу средстава, поднесе извештај о коришћењу
средстава, најкасније у року од 15 дана од рока утврђеног за реализацију намене, за коју су
средства примљена са припадајућом документацијом овереном од стране одговорних лица.
Члан 30
Руководилац корисника буџетских средстава, односно лице које он овласти, одговоран је за
спровођење поступка за доделу средстава у складу са овом одлуком односно у складу са
прописима којима су регулисане јавне набавке добара и услуга и за извођење радова, за
закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација, за преузимање
обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање које треба извршити на терет
апропријација одобрених овом одлуком и за издавање налога за уплату средстава која
припадају буџету.
Руководилац - одговорно лице покрајинског органа надлежног за послове финансије, односно
лице које он овласти, у складу са ликвидним могућностима буџета, одговоран је за
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одобравање преузимања обавеза и плаћања по поднетом захтеву корисника буџетских
средстава у смислу усклађености захтева са финансијским планом директног корисника
буџетских средстава, односно са расподелом средстава индиректним корисницима, у оквиру
одобрених апропријација директном кориснику, на коју је сагласност дао покрајински орган
управе надлежан за послове финансија.
Члан 31
Број и структура запослених код корисника јавних средстава који у смислу Закона о начину
одређивања максималног броја запослених у јавном сектору припадају систему Аутономне
покрајине Војводине приказан је следећом табелом:
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Назив органа

202
411 и 412
411 и 412
411 и 412

06 01 МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ
06 01 ПОЗОРИШНИ МУЗЕЈ ВОЈВОДИНЕ
06 01 СПОМЕН-ЗБИРКА ПАВЛА БЕЉАНСКОГ

0
0
0

0
0

411 и 412
411 и 412

0
0
0
0
0
0

19

0

411 и 412

411 и 412
411 и 412
411 и 412
411 и 412
411 и 412

7

0
0

411 и 412
411 и 412

1
1
1

1
1

1
1
1
1
1

1
4

6
7
1
1
2
0
5

5
6

1
0
0
0
0
15
0

5

7

411 и 412
411 и 412
411 и 412
411 и 412
411 и 412
411 и 412
411 и 412

2

411 и 412

4

1
2

2

411 и 412

6

411 и 412
411 и 412

1

411 и 412

5
7

1

1
1

411 и 412
411 и 412

10

9

411 и 412

2

411 и 412

1

411 и 412

0
11
0
9

118

102
0
3
0

135
411 и 412
411 и 412
411 и 412
411 и 412

ШИФРЕ ЕК. КЛ.

ИМЕНОВАНА И
ПОСТАВЉЕНА
ЛИЦА

ИЗАБРАНА
ЛИЦА

17
17
17

12
114

8
2
549
17
72

1107

66

7
12

56
278
5
8
14
19
6

18
16

25

53

30

84

102
81

41

50

0
71
0
29

1071

ЗАПОСЛЕНИ - НА
НЕОДРЕЂЕНО
ВРЕМЕ

0
2
0

1
0

0
1
0
0
0

20

6

0
2

1
19
1
1
0
0
0

2
2

0

3

2

9

3
0

2

0

0
9
0
1

63

18
20
18

14
115

9
4
550
18
73

1146

79

8
18

64
304
7
10
16
34
11

26
26

31

65

38

100

111
89

55

60

102
91
3
39

1387

ЗАПОСЛЕНИ - НА
ОДРЕЂЕНО
ВРЕМЕ
УКУПНО

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

06 01 ИЗДАВАЧКИ ЗАВОД "ФОРУМ" ЗА ИЗДАВАЊЕ КЊИГА И ЧАСОПИСА
НОВИ САД
06 01 "ВОЈВОЂАНСКИ СИМФОНИЈСКИ ОРКЕСТАР", НОВИ САД
06 01 СРПСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ
06 01 "ЗАВОД ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ"
06 01 АРХИВ ВОЈВОДИНЕ
06 01 ГАЛЕРИЈА ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ - ПОКЛОН ЗБИРКА РАЈКА
МАМУЗИЋА
06 01 "МУЗЕЈ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД"

Индиректни буџетски корисници

12 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
13 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ
СИРОВИНЕ
14 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
15 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И
РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
16 УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
17 СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АПВ
18 СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
19 ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ
20 ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН
21 ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
22 СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ
СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД
23 УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
24 УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ

06 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
07 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ
08 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ
09 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ
И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
10 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И
ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
11 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

01 СКУПШТИНА АП ВОЈВОДИНЕ
02 СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
03 ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
04 СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ
05 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ВОДОПРИВРЕДУ
И ШУМАРСТВО

Директни буџетски корисници

Организациони
облик
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0

0

203
0
0
0
0
0
0
0
0

451
465
465
465
465
465
465
465

ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР НОВИ САД-БИСИНЕСС ИНЦУБАТОР НОВИ САД

ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР ДОО СЕНТА УЗЛЕТИ ИНКУБАТОР КФТ ЗЕНТА

0

465

0
0

0

465

465
424

0
0
0
0
0

451
451
451
451
451

0
0

481
481
0
0
0
0

0

481

451
451
451
451

0
0
0

451
481
481

ФОНД "ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ" АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ"
УСТАНОВА-ЦЕНТАР ЗА ПРИВРЕДНО ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ ВОЈВОДИНЕ
- БАНОШТОР
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВОЈВОДИНЕ
ПОКРАЈИНСКИ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ
"КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА"
"ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА"
ФОНД ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈА У ВОЈВОДИНИ "ВОЈВОДИНА
ИНВЕСТМЕНТ-ВИП"

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ", НОВИ САД
ЗАВОД ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ СЛОВАКА
ЗАВОД ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ РУСИНА
ЗАВОД ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА-ВАЈДАСАГИ МАГYАР
МУВЕЛОДИСИ ИНТЕЗЕТ
"ЗАВОД ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ ХРВАТА" "ЗАВОД ЗА КУЛТУРУ
ВОЈВОЂАНСКИХ ХРВАТА"
ЗАВОД ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ РУМУНА
НОВИНСКО ИЗДАВАЧКА УСТАНОВА "МАКЕДОНСКИ ИНФОРМАТИВНИ И
ИЗДАВАЧКИ ЦЕНТАР" Д О О
НОВИНСКО ИЗДАВАЧКА УСТАНОВА "ЛИБЕРТАТЕА"
НОВИНСКО ИЗДАВАЧКА УСТАНОВА "ХРВАТСКА РИЈЕЧ"
"БУЊЕВАЧКИ ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР"
ДОО ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ ХЕТ НАП ЛАПКИАДО КФТ
СУБОТИЦА
"МАГYАР СЗО КФТ" ДОО, НОВИ САД
НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКА УСТАНОВА "ХЛАС ЉУДУ"
НОВИНСКО ИЗДАВАЧКА УСТАНОВА "РУСКЕ СЛОВО"
НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКА УСТАНОВА "РИДНЕ СЛОВО"
ФОНД ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ
ЛИЦИМА НОВИ САД
АГЕНЦИЈА ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ ДОО

ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

0

0

411 и 412

465

1

0

411 и 412

0

0

0

2

1

14

29
8
1
7
4

27
46

15

5

18
107
24
26
0

1
24
17
6

3
3

9

447
2
0

8

861

16

9

99
11
18
9
45
33

42

ЗАПОСЛЕНИ - НА
НЕОДРЕЂЕНО
ВРЕМЕ

0

0

0

3
0
1
0
1

7
0

0

1

0
15
0
3
2

5
0
1
0

1
1

3

19
1
2

1

69

1

1

3
2
1
0
4
3

1

2

1

14

32
8
2
7
5

34
46

15

6

18
122
24
29
2

6
24
18
6

4
4

12

466
3
2

9

930

18

11

103
14
20
10
50
37

44

ЗАПОСЛЕНИ - НА
ОДРЕЂЕНО
ВРЕМЕ
УКУПНО

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

0
0
0
0
0

0
0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0

0
0
0

0

1

1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0

1

411 и 412
411 и 412
411 и 412
411 и 412
411 и 412
411 и 412

0

06 01 НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ-НАРОДНО КАЗАЛИШТЕ - НЕПСЗИНХАЗ
07 01 ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
07 02 ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ
09 01 "ПЕДАГОШКИ ЗАВОД ВОЈВОДИНЕ"
11 02 ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ
14 01 ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА
17 01 ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ПОСЛОВНУ СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И
СЕРТИФИКАЦИЈУ
17 02 ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКУ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ
ВЕШТИНАМА

ШИФРЕ ЕК. КЛ.

ИМЕНОВАНА И
ПОСТАВЉЕНА
ЛИЦА

411 и 412

Назив органа

ИЗАБРАНА
ЛИЦА

06 01 ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ

Остали КЈС којима се обезбеђују плате у целини или делимично из Буџета АПВ

Организациони
облик
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ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР ЗРЕЊАНИН "БИЗ" ДОО
ИНСТИТУТ БИОСЕНС - ИСТРАЖИВАЧКО РАЗВОЈНИ ИНСТИТУТ ЗА
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ БИОСИСТЕМА

Назив органа

Укупно

РАЗВОЈНИ ФОНД АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ДОО НОВИ САД
ГАРАНЦИЈСКИ ФОНД АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ДНЕВНИК АД ЗА НОВИНСКО ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ
ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР СУБОТИЦА- СЗАБАДКАИ УЗЛЕТИ ИНКУБАТОРБИСИНЕСС ИНЦУБАТОР СУБОТИЦА ДОО

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОЈВОДИНА ШУМЕ"
ДНЕВНИК-НОВИНЕ И ЧАСОПИСИ ДОО У РЕСТРУКТУИРАЊУ
НОВИНСКО ИЗДАВАЧКА УСТАНОВА "МАКЕДОНСКИ ИНФОРМАТИВНИ И
ИЗДАВАЧКИ ЦЕНТАР" Д О О
"БУЊЕВАЧКИ ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР"
"МАГYАР СЗО КФТ" ДОО, НОВИ САД
ДНЕВНИК-ПОЉОПРИВРЕДНИК АД ЗА НОВИНСКО ИЗДАВАЧКУ
ДЕЛАТНОСТ
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ"
ДОО ПАРК ПАЛИЋ ПАЛИЋ
НАУЧНИ ИНСТИТУТ ЗА ПРЕХРАБРЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
ИНСТИТУТ ЗА НИЗИЈСКО ШУМАРСТВО И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Остали КЈС којима се не обезбеђују средства за плате из Буџета АПВ

Организациони
облик

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

137

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

135

0
0
0

0

0

451

0
0

0

0

0

ИМЕНОВАНА И
ПОСТАВЉЕНА
ЛИЦА

465

ШИФРЕ ЕК. КЛ.

ИЗАБРАНА
ЛИЦА

4839

2

45
19
29

16
0
19
93
31

0
1
80

1464
1

1800

5

2

ЗАПОСЛЕНИ - НА
НЕОДРЕЂЕНО
ВРЕМЕ

323

0

0
0
0

0
5
3
3
2

1
0
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У поступку извршења буџета, број запослених на неодређено време исказан у табели из става 1.
овог члана, по корисницима ускладиће се покрајинским актом којим ће се утврдити максимални
број запослених по сваком кориснику јавних средстава у систему Аутономне покрајине
Војводине, а расходи, превасходно из групе 41-Расходи за запослене као и други режијски
трошкови који су у најдиректнијој вези са спроведеном рационализацијом, ускладиће се под
условима и на начин прописан чланом 9. став 2. ове одлуке.
Број запослених на одређено време, током 2016. године може се реализовати највише до броја
исказаног у табели из става 1. овог члана, по поступку и правилима прописаним за обим
рационализације запослених на одређено време и на основу других уговора о радном
ангажовању, утврђених прописима који уређују максимални број запослених у јавном сектору и
прописима који уређују буџетски систем.
Број запослених за који су овом одлуком планирана средства за плате код директних и
индиректних буџетских корисника, а чија је нето плата до износа утврђеног Законом о
привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других
сталних примања код корисника јавних средстава (''Службени гласник РС'', број 116/14) који не
подлеже умањењу је 193
Бруто маса средстава планирана за плате запослених из става 4. овог члана износи
85.718.343,07 динара, те висина средстава која приликом планирања масе средстава за плате
овом одлуком није могла бити умањена по Закону о привременом уређивању основица за
обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања износи 8.571.834,31
динара.

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 32
Директни корисници буџетских средстава у обавези су да донесу финансијски план за 2016.
годину, усклађен са апропријацијама одобреним овом одлуком и да изврше расподелу
средстава индиректним корисницима у оквиру одобрених апропријација у року прописаном
Законом о буџетском систему.
Методолошко упутство ( у даљем тексту: Упутство) за израду финансијског плана из става 1.
овог члана доноси покрајински орган надлежан за послове финансија. Упутством се нарочито
утврђује садржај и динамика припреме и доношења финансијског плана као и ниво економске
класификације и класификације извора финансирања којим се приказује ближи распоред
средстава по апропријацијама одобреним овом одлуком.
Члан 33
Покрајинска влада прописаће рокове и поступак враћања средстава, као и начин утврђивања
износа неутрошених средстава која су остали корисници јавних средстава Аутономне покрајине
Војводине обавезни да врате, односно пренесу на рачун: АП Војводина рачун за извршење
буџета, а која су им закључно са 31. децембром 2015. године пренета у складу са Покрајинском
скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2015. годину.
Члан 34
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Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу Аутономне покрајине
Војводине", а примењиваће се од 1. јануара 2016. године.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
01 Број: 40-109/2015
Нови Сад, 29. децембар 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Иштван Пастор с.р.
(Pásztor István, s.k.)
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974.
На основу члана 31. алинеја друга и пета Статута Аутономне
покрајине Војводине („Службени лист АПВ“ број: 20/14) и члана
13. Законa o подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
(„Службени гласник РС“, бр. 10/2013, 142/2014 и 103/15), уз претходну сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на
седници одржаној 29. децембра 2015. године, донела је
ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ПРОГРАМУ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА НА
ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У
2016. ГОДИНИ

Климатски услови у Покрајини су релативно повољни. Преовлађујућа умерено-континентална клима се понајвише огледа у
просечној годишњој висини падавина од око 611mm, у средњој
годишњој температури ваздуха од 11°C, те у релативној влaжности ваздуха од око 75%.
Војводина располаже изузетно значајним хидропотенцијалом.
Поред великих река: Дунава, Тисе, Саве и Тамиша, ту је и мрежа канала Дунав-Тиса-Дунав (929 km), као и два природна језера:
Палићко и Лудошко.
У Војводини је део површина и под шумама. Укупна пошумљеност износи 140.380 ha (6,5%). У шумама Војводине има 27 заштићених делова природе при чему је најважније заштићено природно
добро Национални парк „Фрушка гора“ са три степена заштите.
СТАЊЕ И ТРЕНДОВИ У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА

Члан 1.
Овом покрајинском скупштинском одлуком утврђује се Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за
развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2016.
години (у даљем тексту: Програм).
Члан 2.
Програм чини саставни део ове покрајинске скупштинске одлуке.
Члан 3.
Ова покрајинска скупштинска одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
01 Број: 3-11/15
Нови Сад, 29. децембар 2015. године
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Председник
Скупштине Ап Војводине
Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)

ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ
ЗА РАЗВОЈ СЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ
1.1. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
1.1.1. Географске и административне карактеристике
Aутономна Покрајина Војводина се простире у јужном делу
Панонске низије у доњем току трију великих река: Дунава, Тисе
и Саве. Својом површином од 21.614 km2 заузима око 1/4 територије Републике Србије.
Према последњем Попису становништва у Војводини живи
1.922.017 становника, настањених у 467 насељених места, а просечна густина насељености износи 89 ст/km².
У административном погледу Војводина је подељена у 46
општина и 7 округа, а у географско-историјском смислу чине је
три уже регије – Срем, Банат и Бачка.
1.1.2. Природни услови и животна средина
Војводина је претежно равничарско подручје, где у структури земљишта преовлађује чернозем, ливадска и ритска црница.
Мада равничарска, Покрајина има и своја брдско-планинска подручја: Фрушка гора и Вршачке планине, а ту су и лесне заравни:
Телечка, Сремска, Тителски брег, те лесне терасе и алувијалне
равни уз реке.

1.1.3. Демографске карактеристике и трендови
Према подацима пописа становништва из 2011. године, сеоско
становништво Војводине (укупно 785.078 лица) чини 40,6% од
укупног становништва у Покрајини.
За разлику од укупног становништва које, у периоду од 1921. до
2002. године показује тенденцију пораста, сеоско становништво
у Војводини обележава депопулација од 1953. године. Она је у резултат, како промена у природном кретању сеоског становништва, тако и променама у миграционом салду.
Уколико се посматра дистрибуција сеоског становништва
према окрузима, уочава се да у Јужнобачком и Сремском округу
живи највећи део укупног руралног становништва у Покрајини,
што никако не значи да су ови окрузи најруралнији.
С друге стране, демографско пражњење сеоских насеља најизраженије је у Средњебанатском и Севернобанатском округу.
Просечна старост сеоског становништва у Војводини износи
42,3 године. Сеоско становништво у просеку је старије и од укупног и од градског становништва.
У старосној структури сеоског становништва у Војводини,
највише је становништва које припада контингенту старијег
средовечног становништва (40-45 година). Становништво ове
старосне групе чини 30% укупног сеоског становиштва. Младо
сеоско становништво чини 1/5 укупног становништва, док старо
становништво (60 и више година) чини 1/4 укупног сеоског становништва. Индекс старења сеоског становиштва у Војводини је
висок и износи 1,21.
У структури сеоског становништва у Војводини према образовању, уочава се да највећи број становника сеоских подручја у
Војводини има завршену средњу школу (46,3%), исто толико становника сеоских подручја је без школе или са само са основним образовањем. Иако је претежно реч о старијем сеоском становништву
или друштвено маргинализованим групама (нпр. по националној
основи), висок удео оних са најнижим образовним нивоима указује
на значајне недостатке људског капитала. Више и високо образовање има тек сваки 14 становник сеоских подручја у Војводини.
Важан аспект образовне структуре сеоског становништва је
и удео неписмених. Од укупног сеоског становништва старијег
од 10 година у Покрајини, 2,4% је неписмено. Међу неписменим
сеоским становништвом, 3/4 чине жене. Родно условљене разлике у структури неписмених уочавају се и у подацима да је међу
мушким сеоским становништвом 1,2% неписмених, док је међу
сеоским женама неписмених 3,6%.
1.1.4. Диверзификација руралне економије
Проблеми руралног развоја у АП Војводини се огледају у
чињеници да је пољопривреда још увек доминантна привредна
делатност у највећем броју општина, да је инфраструктура недо-
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вољно развијена, а постојећи капацитети недовољно одржавани
и нефункционални са аспекта данашњих а поготово будућих потреба, затим у недовољној развијености институција и израженим
диспропријацијама у нивоу развијености појединих општина.
Око 1/3 активног становништва је запослено у пољопривреди, док секундарни и терцијарни сектор имају приближно исто
учешће у запослености. Стопа запослености у пољопривреди
одржава свеприсутан велики значај пољопривреде у националној економији као и низак степен диверзификације привредних
делатности у руралним областима. То за последицу има недостатак прилика за запошљавање. Пољопривреда је преовлађујућа
делатност у већини руралних области, коју карактеришу мања
пољопривредна газдинства, ниска стопа продуктивности и низак
приход по газдинству. Велики број газдинстава производи само
за своје потребе и има мале вишкове које може пласирати на тржиште; стопа незапослености: висока (21%) и одржава проблем
недостатка прилика за запошљавање; капацитети пољопривредно-прехрамбеног сектора повезани са пољопривредном (индустрија инпута, гране прерађивачке индустрије и трговине) су
драстично опали током деведесетих година. Већину преосталих
индустријских капацитета је неопходно моденирзовати и технички побољшати; инфраструктура у руралним областима, како економска тако и социјална је слаба, неразвијена и негативно утиче
на конкуретност и друштвено ткиво руралних области; БДП по
становнику у руралним областима износи 74% од националног
просека и значајно је испод БДП по становнику у урбаним областима. Рурално становништво се суочава са високим степеном
сиромаштва - приближно милион људи у руралним областима
живи испод границе сиромаштва са приходом од два долара на
дан (Светска банка).
Најзначајнији фактор развоја руралног подручја АП Војводине је становништво и његова свест о неопходности про активног става у односу на развој локалне заједнице и руралних
подручја у целини. До сада је одсуство партиципације грађана
представљало основно значајно ограничење за интензивнији развој. Осим тога, за њихово деловање је било неопходно развити
одговарајуће институционално окружење и креирати адекватан
правни оквир. Убрзано успостављање институционалних услова
за доследнију и према томе, креативнију и ефикаснију руралну
политику, треба да резултира смањивањем руралних проблема и
унапређењем локалних развојних потенцијала. У прерађивачком
сектору се у руралним подручјима налази релативно мали број
ангажованог становништва. Најчешће су то предузећа која се наслањају на пољопривредну производњу. Најмање је заступљена
диверзификација економске основе која практично није зависна
од пољопривреде. Постоји структурни дебаланс становништва,
не само према броју, већ и према старосној структури. Ово, као
предуслов за развој руралних подручја, истиче неопходност постојања критичне масе младих и повећање обима људског капитала расположивог са аспекта потреба локалне заједнице.
Војводина има веома добре ресурсне потенцијале за развој
руралног туризма, као што су обележја терена (Фрушка гора
Вршачке планине, Дунав и Подунавље, извори термалне и минералне воде), релативно повољна клима, богата флора и фауна, мултикултуралност, мултиконфесионалност, народна архитектура,
гастрономија и друго. Ипак, постојећи капацитети у руралном
туризму нису довољно развијени. Такође, руралнотуристички
капацитети су делимично или недовољно искоришћени, као и
неразвијеност додатних – пратећих услуга у руралном туризму,
што отежава стицање додатног прихода.
1.1.5. Рурална инфраструктура
Инфраструктурна опремљеност је од виталног значаја за развој
АП Војводине, с обзиром на њен утицај на све аспекте привредног
и друштвеног развоја. Већина општина из АП Војводине има висок проценат асфалтираних локалних путева, што је одлика привредно развијенијег подручја. Насупрот томе, лоше стање путева,
нарочито на неразвијеном и девастираном подручју, представља
фактор ограничења у побољшању животног стандарда, смањењу
незапослености и сиромаштва и привлачењу инвестиција.
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Достигнути ниво развијености водоводне и канализационе инфраструктуре је један од најрелевантнијих показатеља животног
стандарда неког подручја и његове привредне развијености. Због
велике старости система за водоснабдевање и вишегодишњег неадекватног одржавања, бројни објекти изгубили су пројектоване
перформансе, тако да је квалитет услуга који се њима обезбеђује
умањен, услед чега су велики губици воде на мрежи. Највећи број
канализационих прикључака имају домаћинства у граду Новом
Саду (88,8%). Само Сомбор, Кањижа, Кикинда, Сента, Вршац,
Опово, Пландиште, Кула и Тител имају системе за пречишћавање
отпадних вода, док се делимично пречишћавање отпадних вода,
врши само у Суботици.
Електронска комуникациона мрежа није достигла потребан
степен модернизације и покривености на целом простору за
пружање најсавременијих услуга, а такође не постоји свест да је
електронска комуникациона инфраструктура од великог значаја
за развој привреде и појединца. Велики су проблеми што се инфраструктурни објекти не граде обједињено, што повећава трошкове изградње.
ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ – СТАЊЕ ПОЉОП.
РЕСУРСА
1.1.6. Пољопривредно земљиште
Од укупне површине АП Војводине, површине под ораницама
износе 1,574 милиона ha, (72,97% укупне површине), под воћњацима 14.322 ha (0,66%), виноградима 17.630 ha (0,82%), вртовима
423 ha (0,02%) и ливадама 41.912 ha (1,90%). Њиве, вртови, воћњаци, виногради и ливаде заједно представљају обрадиво земљиште
које обухвата 1,647 мил. ha, или 76,36% укупне територије АПВ.
Необрадиво земљиште обухвата укупно 140.657 ha (6,52% укупне територије) и чине га пашњаци 122.995 ha (5,70%), трстици и
мочваре 17.663 ha (0,82%). Збир обрадивог 76,36% и необрадивог
земљишта 6,52%, представља укупно пољопривредно земљиште
са површином 1,788 мил. ha (82,89% укупне територије). Шуме,
као посебна категорија, обухватају 144.388 ha, или 7% (Извор података Републички геодетски завод, 2009).
Пољопривредно земљиште (обрадиво и необрадиво), у збиру
са шумама дају укупно плодно земљиште у износу 1,932 милиона
ha, или 89,58% од укупне територије. Неплодно земљиште обухвата 224.683 ha, или 10,42% укупне територије АПВ. На педолошкој карти АП Војводине издвојено је чак 87 различитих систематских јединица земљишта на нивоу типа подтипа варијетета и
форме од којих свака поседује одређена морфолошка, хемијска,
водно-физичка, а с тим у вези и производна својства. Већина од
њих су природно плодна земљишта, која пружају оптималне услове за постизање високих стабилних и економски оправданих
приноса одговарајућег квалитета (нпр. черноземи, ливадске црнице, ритске црнице, флувисоли).
Неуређеност земљишног поседа је висока, те је на око 50%
површина потребно извршити комасацију. Основне агроеколошке карактеристике простора - Са аспекта степена погодности за
коришћење у пољопривреди (бонитет земљишта) земљишни
потенцијал Покрајине разврстан је у осам бонитетних класа.
Заступљеност земљишта погодних за обраду је велика и износи
91% (черноземи, ливадске црнице, ритске црнице, флувисоли)
док заступљеност земљишта која су непогодна за обраду износи
свега 9%. Земљишта Војводине по својој плодности спадају међу
најбоља у Европи и у потпуности омогућавају производњу квалитетне хране, али уз неопходност примене Система контроле плодности, са циљем постизања профитабилног приноса, уз очување
земљишта и агробиоценозе уопште.
У погледу наводњавања пољопривредног земљишта, потенцијали су неискоришћени, јер и поред изграђене мреже канала
од преко 20.000 km, на подручју Покрајине се тренутно наводњава близу 3% обрадивог земљишта, или нешто више од 47.000 ha.
Системски се наводњава 40.000 ha (наводњавање површина које
користе велики комбинати који користе воду из канала и река), а
паори наводњавају нешто преко 7.000 ha површина.
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Анализе кажу да у Покрајини може да се наводњава чак 750.000
ha, пре свега, јер постоје водни услови за наводњавање те површине, а уколико се канали за одводњавање преуреде и у исто време користе и за наводњавање тај циљ може бити још ближи. Наводњавање на 250.000 до 300.000 ha може да се изведе без већих
улагања.
1.1.7. Вишегодишњи засади
У Војводини постоје изузетно повољни климатски услови за
производњу воћа и грожђа, која се углавном одвија на малим парцелама, и има изражен регионални карактер Највећи део произведеног воћа се извози, а само мањи део остаје на домаћем тржишту.
Данас је Војводина водећи воћарски регион Србије по површинама под савременим засадима воћа и произвођачима који су
конкурентни и на европском нивоу. Основни тренд у производњи
воћа је повећање броја тржишно оријентисаних произвођача који
се професионално баве производњом воћа. Мали произвођачи
који нису вертикално интегрисани не утичу значајно на тржиште
воћа у Војводини. Интензивна воћарска производња доминира у
Срему који је постао водећи воћарски регион у Војводини, а затим и Суботичка пешчара, околина Новог Сада и Јужни Банат.
Доминантну производњу јабуке у Војводини последњих година
све више прати диверзификација производње – интензификација
гајења шљиве, брескве те све више савремених засада трешње и
вишње.
У АП Војводини под воћним културама се налази укупно 16.865 ха. Укупан број стабала (плантажни воћњаци) је око
13.149.000, а број укупно родних стабала 11.316.000.
Површине под плантажним воћњацима у АП Војводини износе
око 13.149 ха. У структури воћних засада учешће јабучастог воћа
у укупном броју родних стабала је 58%, коштичавог 41%, а језграстог и јагодичастог 1%.
Учешће АП Војводине у укупним површинама плантажних
воћњака у Србији се повећава са 5,68% у 1980. години на око 13%
у 2014. години.
За Војводину су посебно интересантне следеће воћне врсте:
јабука, крушка, бресква, трешња, вишња, кајсија, шљива, дуња,
а у појединим микрорејонима и: леска, орах, рибизле и купина.
Према уделу у укупној вредности воћарства Војводине, најважнија воћна врста је јабука (37%), затим шљива (20,1%), крушка
(15,7%), вишња (9%), бресква (8,2%).
Према подацима Републичког завода за статистику у 2014. години укупне површине родних винограда у АП Војводини износиле су 5.003 ха, од чега плантажних 4.633 ха.
1.1.8. Сточни фонд
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1.1.9. Механизација, опрема и објекти
Пољопривредна газдинства са подручја АП Војводине располажу 107.745 двоосовинских трактора и 10.607 комада једноосовинских трактора. Преко 90% трактора обе врсте је старости
преко 10 година.
Тренутно највећи проблем наших комбајна је временска и техничко-технолошка застарелост. Према попису пољопривреде из
2012. године број житних комбајна је износио 8.771, а чак 85% ове
механизације је у то време било старије од 10 година.
Укупан број прикључних машина на територији АП Војводине
износи 406.081 комад, а преко 94% прикључних машина је старије
од 10 година.
Према Попису пољопривреде из 2012.године, пољопривредна
газдинства у Покрајини имају укупно 404.902 пољопривредних
објеката за смештај стоке, 607 хладњача и 1.431 сушару. Поред
тога, газдинства располажу са 327 стакленика и 9.860 пластеника
На подручју Покрајине пописано је укупно 2.266 силоса,
108.221 кош за смештај кукуруза и 8.860 амбара.
1.1.10. Радна снага
У Региону Војводине 80,5% пољопривредних газдинстава има
1-2 стално запослених лица, што је значајније више, него у осталим регионима Републике, а из разлога што је на овом подручју
већа употреба механизације у радним операцијама у пољопривреди. Код 17,6% пољопривредних газдинстава има 3-4 стално запослених лица.
Посматрано према правном статусу газдинства, уочава се да је
радна снага у пољопривреди Војводине готово у потпуности ангажована на породичним газдинствима (94,1%), док је удео лица
која раде на газдинствима правних лица и предузетника изразито
мали (5,9%).
Анализа старосне структуре носилаца газдинстава указује на
опште правило да је удео носилаца газдинстава млађих од 35 година у свим регионима најнижи, па тако и у Региону Војводине
(4,3%). У Региону Војводине највећи удео имају газдинства чији
су носиоци старости 55−64 године. Ипак приметно је да је на
простору Војводине значајно веће учешће газдинстава чији су носиоци млађа лица, обзиром да 21,6% газдинстава у овом региону
има носиоца који је млађи од 44 године.
Образовне карактеристике менаџера газдинстава указују на
малу улогу формалног и систематског образовања и обуке у области пољопривреде. Већина управника газдинстава стекла је
своја знања о пољопривреди искључиво праксом (47,9%). Свега 2,4% менаџера газдинства имају завршену вишу школу или
пољопривредни факултет.
1.1.11. Структура пољопривредних газдинстава

Сточарска производња у АП Војводини је, и поред изразито
повољних природних услова, у великој кризи. Последњих неколико година је дошло до драстичног пада сточарске производње.
Код свих врста стоке, осим код оваца, и даље траје тренд опадања
броја грла. Сточарство је, према уделу у укупном броју условних
грла у Региону Војводине износи 34%. Природни услови Војводине дају могућност за развој, како биљне, тако и сточарске производње. Када се сагледа број условних грла по хектару обрадиве
површине можемо рећи да је сточни фонд Војводине у последњих
30 година преполовљен. Према Попису пољопривреде из 2012.
године стање сточног фонда у Покрајини по гранама је следеће:
504.868 грла говеда, 2.796.992 комада свиња, 543.548 комада оваца, 120.126 комада коза и 23.944.916 комада живине.

Према Попису пољопривреде у АП Војводини (2012.) је регистровано укупно 147.623 пољопривредних газдинстава, што износи 21,2% од укупног броја домаћинстава са територије Покрајине.
Учешће власништва правних лица и предузетника у укупном
броју пољопривредних газдинстава је у Војводини, у односу на
остали део Републике, врло висок и износи 23%. Просечна величина пољопривредног газдинства у Покрајини износи 10,9 ha.
Величина коришћеног пољопривредног земљишта у Војводини
код 70% пољопривредних газдинстава је испод 5 ha, а код 10%
газдинстава је већа од 20 ha.

Из Буџета АП Војводине сваке године се путем одгајивачког
програма финансира уматичење грла стоке. Током 2015. године је
уматичено укупно 48.056 грла говеда, 24.313 грла свиња, 24.680
грла оваца, 2.430 грла коза и 641.748 комад живине.

Према типу газдинства у Покрајини су најзаступљенија специјализована газдинства за ратарство 40,8%, затим следе мешовита пољопривредна газдинства са комбинацијом биљне и
сточарске производње 23,7% и специјализована газдинства за

1.1.12. Производња пољопривредних производа
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узгој свиња и живине 19%. Поред наведених у мањој мери су заступљена специјализована газдинства за узгој стоке на испаши,
говеда, овце и козе (3,3%), специјализована газдинства за сталне
засаде, винову лозу и воће (2,8%), специјализована газдинства за
повртарство, цвећарство и остале хортикултуре (1,6%), мешовита
газдинства са сточарском производњом (4,8%), мешовита газдинства са биљном производњом (3,3%) и некласификована газдинства (0,3%).
У Војводини у сетвеној структури су најзаступљније житарице, а од њих пшеница и кукуруз. Укупна производња пшенице
према Републичком заводу за статистику у 2014. години је износила 1.434.902 t, а просечан принос је био 4,54 t/ha. Укупна производња кукуруза у 2014. години је била 5.361.294 t, а просечан
принос 8,79 t/ha.
Од индустријског биља најзначајнији усеви су шећерна репа и
сунцокрет. Укупна производња шећерне репе према Републичком заводу за статистику у 2014. години је износила 3.405.275 t,
а просечан принос је био 55,60 t/ha. Укупна производња сунцокрета у 2014. години је била 473.103 t, а просечан принос 2,97 t/ha.
Војводина располаже одличним условима за развој интегралне
и органске производње. Међутим, број пољопривредних произвођача са сертификованим органским производима, као и оних у
процесу конверзије, је и даље изузетно мали у односу на потенцијале. Површине под органском производњом се сваке године
увећавају и у 2014. години су достигле 5.495 хектара са површинама које су ушле у конверзију. Због тога је неопходна даља подршка и у процесу сертификације и у самој органској производњи
због своје специфичности.
1.1.13. Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника

не услове реализације и наплате својих производа. Задруге имају
велики значај и за прерађиваче, посреднике у промету и крајње
потрошаче, који преко њих купују на једном месту количину
робе коју би задруга уговарала или куповала са огромним бројем
пољопривредних произвођача.
Према подацима Задружног савеза Војводине, на подручју Покрајине тренутно делује укупно 446 земљорадничких задруга
и 21 остала задруга. Земљорадничке задруге имају просечно 37
задругара.
Просечан број коопераната је 128, међутим, овај број варира,
а варира и по задругама, и зависи од величине насеља, броја задруга у насељеном месту, ефикасности рада задруге и других
фактора.
1.1.14. Трансфер знања и информација
Креирање и трансфер знања представљају веома важне мере
у области пољопривреде. Због тога је значај пољопривредних
стручних служби огроман када је у питању преношење знања
и креирање нових знања у складу са стварним потребама
пољопривредних произвођача.
На подручју Покрајине делује Пољопривредна саветодавна
служба АП Војводине, коју сачињавају 12 регионалних служби,
чија се седишта налазе у: Новом Саду, Вршцу, Бачкој Тополи,
Руми, Сомбору, Панчеву, Сенти, Суботици, Врбасу, Зрењанину,
Кикинди и Сремској Митровици. Наведене службе се финансирају из буџета АП Војводине у циљу преноса знања и информација пољопривредним произвођачима са територије Покрајине.
1.2. Врсте (структура) мера и планирани износи

Традиција задружног организовања на просторима данашње
Војводине постоји више од 150 година. Прва земљорадничко-кредитна задруга у Војводини, која је основана 1846.године у Бачком
Петровцу, била је трећа задруга у свету.
Земљорадничке задруге на нашим просторима најчешће нису
економски јаке организације, али су оне неопходне за мале и
средње пољопривредне произвођаче, који без њих не би могли у
већини случајева ни заснивати производњу, ни постићи корект-
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Табеларни приказ планираних мера у програму
Табела 1.2.1. Планиране мере директних плаћања
Сходно Закону о подстицајима у пољопривреди и руралном
развоју („Сл.гласник РС“ број 10/13, 142/14 и 103/15), аутономна
покрајина не прописује планиране мере директних плаћања.

Редни број

Назив мере

Шифра мере

Планирани буџет
за меру
(укупан износ по
мери у РСД)

1.

/

-

-

-

-

-

2.

/

-

-

-

-

-

3.

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

n+1...
УКУПНО

Износ подстицаја Износ подстицаја Максимални износ
по јединици мере по кориснику (%) подршке по кориснику
(апсолутни износ (нпр. 30%, 50%,
(ако је дефинисан)
у РСД)
80%)
(РСД)

Табела 1.2.2. Планиране мере политике руралног развоја
У табели су наведене мере политике руралног развоја које ће се суфинансирати из Буџета АП Војводине у 2016.години:

Редни број

Назив мере

1.

Инвестиције у физичка средства
пољопривредних газдинстава (опремање
фарми, градња хладњача и сушара,
инвестиције у пчеларство, противградне
мреже, пластеници и рибњаци)

Износ подстицаја по
кориснику (%)
(нпр. 30%, 50%, 80%)

Максимални
износ подршке по
кориснику (ако је
дефинисан)
(РСД)

73.000.000,00

до 50

4.500.000,00

390.000.000,00

до 80

20.000.000,00

Планирани буџет за
меру
Шифра мере
(укупан износ по
мери у РСД)

101
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2.

Инвестиције за прераду и маркетинг
пољопривредних производа

103

45.000.000,00

до 60

3.000.000,00

3.

Одрживо коришћење пољопривредног
земљишта (комасација, контрола
плодности, одводњавање, техничка
документација, мелиорације и др.)

201.1.

1.064.000.000,00

до 100

-

4.

Одрживо коришћење шумских ресурса

201.2.

150.500.000,00

до 100

-

5.

Органска пољопривреда

201.3.

100.000,00

до 70

30.000,00

6.

Инвестиције за унапређење и развој
руралне инфраструктуре и услуга
(инвестиције у системе за наводњавање,
издавање пољопривредног земљишта
у закуп и изградња водопривредних
објеката)

301

575.000.000,00

до 50

8.000.000,00

7.

Економске активности у смислу
додавања вредности пољопривредним
производима као и увођење и
сертификација система безбедности и
квалитета хране, органских производа
и производа са ознаком географског
порекла

304

900.000,00

до 50

200.000,00

8.

Трансфер знања и развој саветодавства
- Унапређење обука у области
пољопривреде и руралног развоја

305

10.000.000,00

до 100

700.000,00

9.

Спровођење локалних стратегија развоја

202.1.

3.000.000,00

до 100

250.000,00

10.

Подршка пољопривредним стручним
саветодавним службама за обављање
саветодавних послова у складу са
средњорочним програмом развоја
саветодавних послова у пољопривреди
и Закона о обављању саветодавних и
стручних послова у пољопривреди

306

93.000.000,00

до 100

-

11.

Унапређење сточарства - Одгајивачки
програм

603

40.000.000,00

до 100

5.000.000,00

УКУПНО

2.444.500.000,00

Законом о буџету РС није предвиђено да све мере политике руралног развоја буду обједињене у јединственом Програму мера
подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села
на територији АП Војводине у 2016. години, већ су садржане у
следећа три програма:
1. Програму мера подршке за спровођење пољопривредне
политике за развој села на територији АП Војводине у
2016. години;
2. Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2016.години;
3. Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског
фонда за шуме АП Војводине за 2016.годину.
Део мере 101 Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава, мера 201.1. Одрживо коришћење пољопривредног земљишта и мера 301 Инвестиције за унапређење и развој ру-

ралне инфраструктуре и услуга ће се суфинансирати из Програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на
територији АП Војводине у 2016.години.
Мера 201.2. Одрживо коришћење шумских ресурса ће се суфинансирати из Годишњег програма коришћења средстава из
Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2016.годину.
Табела 1.2.2.1. Планиране мере политике руралног развоја
које се финансирају из Програма мера подршке за спровођење
пољопривредне политике за развој села на територији АП Војводине у 2016. години
У табели су наведене све мере руралног развоја које ће се суфинансирати из Програма мера подршке за спровођење пољопривредне
политике за развој села на територији АП Војводине у 2016. години.

Максимални износ
Планирани буџет за меру Износ подстицаја по
подршке по кориснику
(укупан износ по мери
кориснику (%)
(ако је дефинисан)
у РСД)
(нпр. 30%, 50%, 80%)
(РСД)

Редни број

Назив мере

Шифра
мере

1.

Инвестиције у физичка средства
пољопривредних газдинстава
(опремање фарми, градња хладњача и
сушара и инвестиције у пчеларство)

101

73.000.000,00

до 50

4.500.000,00

2.

Инвестиције за прераду и маркетинг
пољопривредних производа

103

45.000.000,00

до 60

3.000.000,00

3.

Органска пољопривреда

201.3.

100.000,00

до 70

30.000,00
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4.

Економске активности у
смислу додавања вредности
пољопривредним производима као
и увођење и сертификација система
безбедности и квалитета хране,
органских производа и производа са
ознаком географског порекла

304

900.000,00

до 50

200.000,00

5.

Трансфер знања и развој
саветодавства - Унапређење обука у
области пољопривреде и руралног
развоја

305

10.000.000,00

до 100

700.000,00

6.

Спровођење локалних стратегија
развоја

202.1.

3.000.000,00

до 100

250.000,00

7.

Подршка пољопривредним стручним
саветодавним службама за обављање
саветодавних послова у складу
са средњорочним програмом
развоја саветодавних послова у
пољопривреди и Закона о обављању
саветодавних и стручних послова у
пољопривреди

306

93.000.000,00

до 100

8.

Унапређење сточарства - Одгајивачки
програм

603

40.000.000,00

до 100

УКУПНО

5.000.000,00

265.000.000,00

Табела 1.2.2.2. Планиране мере политике руралног развоја које се финансирају из Програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2016.години
У табели су наведене планиране мере политике руралног развоја које ће се суфинансирати из Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2016.години.

Планирани буџет за меру
Шифра мере (укупан износ по мери у
РСД)

Износ подстицаја по Максимални износ
кориснику (%)
подршке по кориснику
(ако је дефинисан)
(нпр. 30%, 50%,
80%)
(РСД)

Редни
број

Назив мере

1.

Инвестиције у физичка средства
пољопривредних газдинстава
(Инвестиције у противградне мреже,
пластенике и аквакултуру)

101

390.000.000,00

до 80

20.000.000,00

2.

Одрживо коришћење пољопривредног
земљишта (комасација, контрола
плодности, одводњавање, техничка
документација, мелиорације и др.)

201.1.1.

1.064.000.000,00

до 100

-

3.

Инвестиције за унапређење и развој
руралне инфраструктуре и услуга
(инвестиције у системе за наводњавање,
издавање пољопривредног земљишта
у закуп и изградња водопривредних
објеката)

301

575.000.000,00

до 50

8.000.000,00

УКУПНО

2.029.000.000,00

Наведеним Програмом ће се суфинансирати део мере 101 Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава (инвестиције у противградне мреже, пластенике и аквакултуру, односно инвестиције: 101.3.1, 101.3.4, 101.6.1. и 101.6.2), мера 201.1.1.
(инвестиције у комасацију, контролу плодности, пољочуварску
службу, добровољно груписање земљишта и мелиорације) и мера
301. Одрживо коришћење пољопривредног земљишта (инвестиције у системе за наводњавање, издавање пољопривредног
земљишта у закуп и изградњу водопривредних објеката).

и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП
Војводине у 2016.години у Програм мера подршке за спровођење
политике за развој села на територији АП Војводине у 2016. години.

Наведене мере и средства за њихову реализацију су исказане
у посебној табели, јер сходно програмској структури Буџета АП
Војводине није било могуће уклопити Програм заштите, уређења

У табели су наведене мере политике руралног развоја које ће се
суфинансирати из Годишњег програма коришћења средстава из
Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2016.годину.

Табела 1.2.2.3. Планиране мере политике руралног развоја које
се финансирају из Годишњег програма коришћења средстава из
Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2016.годину
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Редни број

Назив мере

Шифра мере

1.

Одрживо коришћење
шумских ресурса

201.2.
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Максимални износ
Планирани буџет за меру Износ подстицаја по
подршке по кориснику
(укупан износ по мери
кориснику (%)
(ако је дефинисан)
у РСД)
(нпр. 30%, 50%, 80%)
(РСД)

УКУПНО

150.500.000,00

до 100

-

150.500.000,00
- Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2016.години, који се припрема у складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“ број 62/06,
65/08 и 41/09);
- Годишњи програм коришћења средстава из Буџетског
фонда за развој ловства АП Војводине за 2016. годину
који се припрема у складу са чланом 79. став 3. Закона о
дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10);
- Годишњи програма коришћења средстава из Буџетског
фонда за шуме АП Војводине за 2016.годину, који се
припрема у складу са чланом 31. алинеја друга и пета
Статута АПВ („Службени лист АПВ“ број 20/14);
- Годишњи програм коришћења средстава из Буџетског
фонда за воде АП Војводине за 2016. годину који се припрема у складу са чланом 190. Закона о водама („Службени гласник РС“ број 30/10 и 93/12).

Наведене мере и средства за њихову реализацију су исказане
у посебној табели, јер сходно програмској структури Буџета АП
Војводине није било могуће уклопити Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за
2016.годину у Програм мера подршке за спровођење политике за
развој села на територији АП Војводине у 2016. години.
Годишњим програмом коришћења средстава из Буџетског
фонда за шуме АП Војводине за 2016.годину ће се суфинансирати
Мера 201.2. Одрживо коришћење шумских ресурса.
Табела 1.2.3. Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања и у оквиру мера руралног развоја
Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања и
у оквиру мера руралног развоја, су планиране у оквиру следећих
програма:

Планирани буџет за
Максимални износ
Износ подстицаја по
меру
подршке по кориснику
кориснику (%)
(укупан износ по
(ако је дефинисан)
(нпр. 30%, 50%, 80%)
мери у РСД)
(РСД)

Редни број

Назив мере

Шифра мере

1.

/

-

-

-

-

2.

/

-

-

-

-

3.

/

-

-

-

-

4.

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

n+1...
УКУПНО

Табеларни приказ планираних финансијских средстава АП/ЈЛС
Тебела 1.2.4. Финансијски оквир програма
Буџет

Вредност у РСД

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију Програма подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја

265.000.000,00

Планирана средства за директна плаћања

/

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја
Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ у
2016. години
Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у
2016.години
Годишњи програм коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2016.годину
Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања и у оквиру мера
руралног развоја
1.3. Циљна група и значај промене која се очекује за кориснике
након примене Програма
Спровођење мера подршке пољопривредне политике за развој
села на територији АП Војводине посебно је важно јер су инвестиције у руралну економију и руралне заједнице од виталног значаја за повећање квалитета живота у руралним подручјима.
Циљна група Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АП Војводине у 2016.
години су, пре свега, мала и средња пољопривредна газдинства,

2.444.500.000,00
265.000.000,00
2.029.000.000,00
150.500.000,00
/

чија је техничко-технолошка опремљеност на ниском нивоу, те је
неопходно подизање конкурентности ових газдинстава како би
опстала на тржишту.
Програмом су планиране мере којима ће се инвестирати у
материјална средства пољопривредних газдинстава и прераду
пољопривредних производа, ради јачања производног ланца, а
у циљу повећања конкурентности, економске ефикасности, веће
оријентисаности ка тржишту и дугорочне одрживости пољопривредних газдинстава.

Страна 2276 - Броj 54

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

29. децембар 2015

Производња здравствено безбедне хране је приоритет аграрне
политике Европске Уније и због тога велика развојна шанса АП
Војводине за целокупну пољопривреду и рурални развој малих
газдинстава, те је у Програму посвећена посебна пажња инвестицијама којима се утиче на повећање броја пољопривредних газдинстава која се баве органском производњом, увођењу система
којима произвођач гарантује да управља здравственом безбедношћу својих производа, као и увођење ознака географског порекла.

2.1. Назив мере: Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава

Важну подршку мери за модернизацију производње представља развој капацитета Пољопривредне саветодавне службе АПВ,
у смислу постизања квалитета и ефикасности понуђених савета
и информација од значаја за пољопривредну производњу, као и
живот и рад у руралним срединама, и јачање капацитета и промоцију руралних средина, путем одржавања традиционалних
сеоских манифестација. Развој капацитета Пољопривредне саветодавне службе АПВ меру је неопходно спроводити због великог
броја малих газдинстава, скромног знања и недостатка додатних вештина руралног становништва, ниске продуктивности и
ниских прихода који се остварују од пољопривреде.

Производња млека у Војводини је подељена између оних који
производе за своје потребе и специјализованих фарми. Специјализоване фарме су или на породичним газдинствима или су
власништво великих компанија. Велики и средњи произвођачи у
Војводини у највећем броју случајева су конкурентни или имају
потенцијал да буду конкурентни. Мали произвођачи млека, који
производе за сопствене потребе, на екстензиван начин имају релативно ниску цену коштања и не зависе од тржишних кретања
услед затворене производње.

Шифра мере: 101
2.1.1. Образложење
Сектор: Млеко

Локалним партнерствима доприноси се остварењу концепта
одрживог развоја кроз додавање вредности, унапређење руралне
економије, побољшање квалитета живота, промоцију културног
наслеђа, подстицање социјалног дијалога руралног становништва и квалитетно управљање локалним ресурсима.

Смањење производње млека у Војводини је највеће у поређењу
са Србијом, регионом и ЕУ. Производња млека је од 2001. године
била у благом порасту и то до 2006., од када поново се бележи пад
производње. Укупно смањење производње праћено је повећањем
производње у специјализованим породичним или компанијским
фармама и у складу са специјализацијом производње војвођанских произвођача.

Применом Програма се очекује модернизација производње малих и средњих газдинстава и њихово економско оснаживање, као
и диверзификација руралне економије у циљу стварања додатног
извора прихода, запошљавања локалног становништва и јачања
руралних средина.

У Сектору млеко је неопходно извршити побољшање квалитета млека и расног састава сточног фонда. Такође је неопходно
побољшати услове држања говеда, у смислу набавке нове опреме
за фарме и изградњу, односно реконструкцију, фарми у складу са
стандардима ЕУ.

1.4. Информисање корисника о могућностима које пружа Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја
Информисање потенцијалних корисника о мерама које су дефинисане Програмом ће се вршити путем јавних трибина и предавања, дневних новина, пољопривредних стручних служби са
подручја покрајине и веб сајта Покрајинског секретаријата за
пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Потенцијални корисници на овај начин добијају информације
о врстама инвестиција, процентуални износ подстицаја, максималан и минималан износ подстицаја по кориснику, временским
роковима, начинима подношења пријава и друго.
1.5. Мониторинг и евалуација/надзор реализације
Бесповратна средства исплаћују се након реализације инвестиције, и извршене контроле од стране Покрајинског секретаријата
за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
У мониторинг пројеката су укључени саветодавци Пољопривредне саветодавне службе АПВ. На захтев Секретаријата, саветодавци излазе на терен и бележе реализацију инвестиција путем
GPS уређаја. На тај начин се тачно у времену и простору бележе фазе реализације инвестиција. Сваки Сектор Секретаријата
укрштањем података добијених у пријавном обрасцу корисника
средстава и података добијених од стране саветодаваца врши евалуацију и праћење реализације инвестиција на основу посебних
индикатора.
Корисник средстава је у обавези да инвестицију не отуђи најмање пет година од дана исплате средстава и даје је другом лицу
на употребу, да сву документацију која се односи на инвестицију
чува најмање пет година од дана исплате средстава, а Покрајински секретаријат за пољоприреду, водопривреду и шумарство
има право да врши увид у реализацију инвестиције.
II ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА
2.Опис мера

Сектор: Месо
Већ дужи временски период се уочава да је производња меса
у Војводини у кризи. Карактеристичан тренд, који се уочава
у производњи меса у Војводини, је да се број произвођача константно смањује, значајно брже него што се смањује производња,
што указује на повећање конкурентности оних који остају да се
баве производњом. Поред тога, у производњи меса постоји веома
изражена вертикална интеграција, где велики трговински ланци
имају производњу сточне хране, свиња и говеда, прераду и продају, чиме малим произвођачима сужавају простор за продају и
усмеравају их на неформалне канале. С друге стране, мали произвођачи меса, који производе за сопствене потребе, на екстензиван начин имају релативно ниску цену коштања и не зависе од
тржишних кретања услед затвороне производње.
Производни ланац, са аспекта здравствене сигурности у производњи је неадекватан за стандарде ЕУ, првенствено услед неиспуњавања системске контроле здравствене безбедности хране,
хигијенских и еколошких стандарда. Мали произвођачи су далеко од већине стандарда ЕУ везаних за здравствену безбедност и
добробит животиња. Веома мали број кланица испуњава услове
за извоз меса на велика тржишта – ЕУ, арапских земаља и САД.
Сектор очекују значајне реформе које се тренутно не дешавају, а
требало би, уколико Србија тежи ЕУ.
У Сектору месо неопходно је побољшање квалитета меса, расног састава сточног фонда, услова држања товних грла, у смислу
набавке нове опреме за фарме и изградњу, односно реконструкцију, фарми у складу са стандардима ЕУ.
Сектор: Воће, грожђе, поврће
Данас је Војводина водећи воћарски регион Србије по површинама под савременим засадима воћа и произвођачима који су
конкурентни и на европском нивоу. Основни тренд у производњи
воћа је повећање броја тржишно оријентисаних произвођача који
се професионално баве производњом воћа. Мали произвођачи који
нису вертикално интегрисани не утичу значајно на тржиште воћа
у Војводини. Интензивна воћарска производња доминира у Срему
који је постао водећи воћарски регион у Војводини, а затим и Су-
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ботичка пешчара, околина Новог Сада и Јужни Банат. Доминантну
производњу јабуке у Војводини последњих година све више прати
диверзификација производње – интензификација гајења шљиве,
брескве те све више савремених засада трешње и вишње.
Иако је очигледан напредак који се тиче промене сортимента и
одређених сегмената технологије (заштита воћа) који је пре свега начињен због конкуренције која последњих година постоји у
понуди садног материјала и заштитних средстава, очигледно је
непознавање и незнање других важних сегмената производње,
пре свега исхране воћака, али и савремене помотехнике. Посебан
проблем је недостатак знања који се односи на чување воћа у новим условима (УЛО) складиштења.
Последњих 10 година одређени број произвођача поврћа достигао је ниво технологије и конкурентности на нивоу најбољих
европских произвођача у производњама за које су се специјализовали. У ову групу спада и одређени број уско специјализованих компанија које користе најсавременију технологију. С друге
стране, постоји велики број малих произвођача који производе за
сопствене потребе, продају од куће или на локалним пијацама.
За разлику од великих произвођача где доминира њивска специјализована производња, у овом случају то је диверзификована
баштенска и пластеничка производња.
Иако је од 2006. године подигнуто неколико хладњача и већи
број складишта за поврће, увелико се касни с изградњом складишних простора који би објединили понуду и утицали на продужење понуде домаћег поврћа. Увоз се због тога повећава из
године у годину.
У сектору воћа и поврћа у Војводини евидентан је недостатак
опреме за калибрирање и паковање. У највећем броју складишта
не постоји адекватна опрема за калибрирање и паковање која би
капацитетом и квалитетом задовољила стандарде продаје које
све више захтева и руско тржиште. Додатно, недостатак производних стандарда (ГлобалГап, ИПМ, Органска), обједињених
количина, као и успостављених веза са великим добављачима
супермаркета у ЕУ онемогућава извоз на богато тржиште ЕУ или
макар га лимитира на продају на велетржницама у ЕУ. Посебан
проблем представља чињеница што се прерађивачки капацитети
не снабдевају довољно високо квалитетним сировинама. Мали
произвођачи не стварају довољно профита због високих трошкова производње и веома малих могућности да утичу на цене у
ланцу производње. Као последица тога, они не могу довољно да
инвестирају и повећају своју конкурентност, што резултира падом у квалитету производа и проблемима у преради.
У Сектору воће, грожђе, поврће неопходно је, пре свега, омогућити пољопривредним произвођачима изградњу складишних
капацитета, чиме би се утицало на продужење понуде домаћег
воћа и поврћа. Такође је неопходна помоћ у набавци опреме за
паковање, прање, полирање, калибрирање, ради продаје домаћих
пољопривредних производа на тржишту ЕУ и Русије.
Сектор: Остали усеви
Производња житарица представља један од најдоминантнијих сегмената пољопривредне производње широм Европе и у
Војводини, и има дугу традицију на овим просторима. У задњих
неколико година у Војводини, приметан је тренд повећања производње житарица, и то захваљујући кукурузу, док је код пшенице и јечма присутна стагнација и пад производње. У односу
на 2006. годину, производња житарица у Војводини порасла је са
4,9 милиона t на 5,7 милиона t. На нивоу појединачних производа,
највећи раст био је присутан код кукуруза, и то 20%, код пшенице
8%, док је производња јечма опала за 12%.
Иако је Србија значајан извозник житарица у региону, простор
за унапређење свакако постоји, и то пре свега кроз увођење система класирања по квалитету, стабилизацију производње пшенице
на нивоу вишем од садашњег, значајно повећање приноса и код
пшенице и кукуруза, и кроз афирмацију произвођача који имају
стални циљ максимизирања приноса, али и профита.
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Србија треба да повећава вредност производње и извоза житарица, али мора и да буде свесна да је могућност остваривања
додатне вредности у том сектору лимитирана. Учешће житарица
у укупној вредности производње у Србији је убедљиво највеће
од свих европских земаља (Србија преко 34%, ЕУ – 11.4%). Само
у неколико земља ЕУ учешће прелази 20%. Примери последњих
година где површине под кукурузом расту на рачун осталих култура је краткорочно добра, али дугорочно се губе тржишта неких других производа са којима се може остварити већа вредност
производње. Ту се пре свега мисли на производњу поврћа где је
удео ове производње у Србији убедљиво мање од свих (Србија 5,4%, ЕУ – 10.2%).
У Сектору остали усеви, средства из покрајинског буџета ће
бити инвестирана у сушаре за индустријско, зачинско и ароматично биље и опремање постројења за обновљиве изворе енергије.
Сектор: Пчеларство
Према резултатима пописа пољопривреде из 2012.године, на
територији АП Војводине се налази 124.786 пчелињих друштава.
Претпоставља се да има између 3.500 и 4.000 пчелара и њихов
број је у порасту, као и број пчелињих друштава. Производња
меда, као једног од главних производа пчеларства је на скромних 17-20 kg по пчелињем друштву. Процењује се да садашњи
годишњи ниво производње меда у Војводини износи око 1,1 милион kg, воска 150.000 kg, поленовог праха 13.000 kg и око 1.000
kg прополиса.
Војводина нема само могућности, него има и реалну потребу
за повећањем производње у пчеларству, с обзиром да је 70% њене
површине под обрадивим земљиштем, а свега 6,8% под шумама.
Овакав однос обрадивих и шумских површина указује на присуство веома малог броја природних опрашивача биљака те је медоносна пчела главни опрашивач.
У садашњим условима, углавном самоиницијативно, формирано је око 40 пчеларских друштава обједињених у Савез пчеларских организација Војводине, који је члан Савеза пчеларских
организација Србије. Пчеларска друштва и савези, уз врло симболичну и у основи декларативну помоћ органа власти на свим
нивоима, препуштени су сами себи, што је основни разлог изразито слабог развоја ове важне делатности у производњи врло
важне здравствено безбедне хране за домаће потребе и извоз. У
40 пчеларских друштава Војводине учлањено је свега око 2.100
пчелара са око 65.000 кошница и просеком од 30 кошница по једном пчелару.
Полазећи од чињеница да Војводина има оптималне услове за
развој огромног броја једногодишњих и вишегодишњих биљака, као основног предуслова за масовни живот пчела, намеће се
обавеза да овај природни ресурс у будућности треба максимално
користити.
Овај огромни економски потенцијал Војводине минимално је
искоришћен, па захтева инвестирање у целокупан ланац производње меда и пчелињих производа у циљу бољег искоришћења
природног богатства. Подршком инвестирању у пчеларство и
прераду пчелињих производа унапређује се економски положај и
конкурентност пољопривредних газдинстава на тржишту.
Сектор: Аквакултура
АП Војводина се налази на идеалном географском положају
за гајење слатководне рибе, коју још имају највећи произвођачи
рибе, Кина и Израел.
Потрошња рибе у свету заначајно расте, с тим да се квоте за
улов морске рибе константно смањују, док су погодне пољопривредне површине за гајење рибе, лимитиране климатским, хидрографским и земљишним факторима. Потрошња рибе у развијеним земљама се креће око 40 kg рибе по становнику, док је код
нас потрошња око 3,5 kg. И поред ниске потрошње рибе, само до-
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маћем тржишту недостаје око 20.000 t рибе, док су потребе европског тржишта практично неограничене. Тренутна производња
слатководне рибе у АП Војводини, је на нивоу од око 12.000 t,
те се годинама за увоз недостајућих количина увози око 30.000 t
рибе, за коју се троши око 35 милиона долара.
У АП Војводини поред постојећих 13.500 ha рибњачких површина, само у Банату постоји око 100.000 ha земљишта веома слабе плодности, које идеално одговара за проширење рибњачких
површина. Богата хидрографска мрежа канала, река и речних
акумулација је такође веома мало искоришћена у смислу излова
конзумне рибе, а иста може задовољити добар део недостајућих
количина слатководне рибе.
За задовољење домаћих потреба, као и за озбиљан наступ на
страном тржишту, неопходно је повећање производних површина на око 34.500 ha и то реконструкцијом постојећих неусловних
и запуштених рибњака (7.000 ha) и изградњом нових савремених
рибњака (20.000 ha).
Из свега напред наведеног може се закључити, да је улагање у
рибарство веома исплативо и да се враћа у току 4 до 5 година, уз
висок профит, који премашује за најмање 3 до 4 пута, конвенционалну ратарску производњу, инвестиција се брже враћа и од вишегодишњих засада воћа и винограда, уз нижа почетна улагања,
са далеко мањим ризицима по прозводњу (ниске температуре,
лед, суша и др.).
Проширењем рибњачких површина за 20.000 ha, директно и
индиректно би се упослило око 4.000 радника. Пласман рибе је
изгледан на домаћем тржишту, на коме се појављује хроничан
недостатак, пре свега свеже рибе (шарана), највише у току православних светковина (Свети Никола, Божић и др.). Остале врсте
слатководне рибе, такође хронично недостају на тржишту (сом,
смуђ, штука ..), док прерађевине од слатководне рибе (фишбургери, крокети, паштете, димљена риба, филети, кобасице и др.),
углавном нема на домаћем тржишту.
Улагање у аквакултуру у сврху извоза рибе и рибљих прерађевина је такође оправдано, јер Европска унија нема повољних водних, климатских и земљишних површина, које АП Војводина
поседује, посебно са становиштва да у догледном временском периоду, наша држава неће бити у могућности да висином субвенција у ратарству и сточарству, парира европским, па и околним
земаљама у транзицији, што код слатководне рибе није случај, јер
су рибњачке површине у Европи веома мале, а да при томе нема
могућности за њихово значајније проширење. Потребе за рибом
константно расту, поготово са становиштва ограничених слатководних и морских ресурса и великој удаљености евентуалних
снабдевача слатководном рибом из Азије.
2.1.2. Циљеви мере
- Стабилност дохотка пољопривредних газдинстава;
- Повећање производње, побољшање продуктивности и
квалитета производа, смањење трошкова производње;
- Унапређење техничко-технолошке опремљености;
- Одрживо управљања ресурсима и заштите животне средине;
- Раст конкурентности уз прилагођавање захтевима домаћег и иностраног тржишта;
- Усклађивање са правилима Уније, њеним стандардима,
политикама и праксама.

2.1.5. Економска одрживост
Подносилац захтева није у обавези да докаже економску одрживост пројекта.
2.1.6. Општи критеријуми за кориснике
- Да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава
у складу са Правилником о начину и условима уписа и
вођења регистра пољопривредних газдинстава;
- Корисник за инвестицију за коју подноси захтев, не сме
користи подстицаје по неком другом основу (субвенције,
подстицаји, донације) за исту намену, односно да иста
инвестиција није предмет другог поступка за коришћење
подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;
- У случају подношења захтева за финансирање инвестиције корисник мора да испуни доспеле обавезе по раније
одобреним инвестицијама финансираним од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
- У случају када корисник није власник катастарских парцела и објекта који су предмет инвестиције за коју се
подноси захтев, неопходно је да на њима има право закупа, односно коришћења на основу уговора закљученог са
закуподавцем физичким лицем или министарством надлежним за послове пољопривреде на период закупа, односно коришћења од најмање пет година почев од календарске године за коју се подноси захтев за коришћење
подстицаја;
- Корисник мора да је регулисао доспеле јавне дажбине
прецизиране у тексту конкурса;
- Наменски користи и не отуђи нити да другом лицу на коришћење инвестицију која је предмет захтева у периоду
од пет година од дана набавке опреме, машина и механизације, односно изградње објекта;
- Уписан у регистар привредних субјеката и налази се у
активном статусу (предузетници и правна лица);
- Да није покренут поступак стечаја и ликвидације, односно, да није било више од 30 дана у блокади у периоду од
годину дана пре подношења пријаве на конкурс (предузетници и правна лица);
- Корисник и место реализације инвестиције морају бити
са територије АП Војводине.
2.1.7. Специфични критеријуми
Назив
сектора

Неопходни услов који мора да
испуни потенцијални корисник

СЕКТОР МЛЕКО

СЕКТОР МЕСО

Прихватљиви корисници су
пољопривредна газдинства која
имају највише 200 говеда, односно
1.000 коза, односно 1.000, оваца,
односно 400 свиња, односно 10.000
јединки живине по турнусу и
потврду за одговарајућу категорију
животиња издату од надлежне
ветеринарске службе.

Национални програм за рурални развој Републике Србије
(НПРР) није усвојен, и стога ова мера нема везу са истим.

Крајњи корисници су физичка лица, предузетници и правна
лица регистрована у Регистру пољопривредних газдинстава у
складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју.

Назив
инвестиције

Прихватљиви корисници су
пољопривредна газдинства која
имају највише 200 говеда, односно
1.000 коза, односно 1.000, оваца и
потврду за одговарајућу категорију
животиња издату од надлежне
ветеринарске службе.

2.1.3. Веза са мерама Националног програма за рурални развој
Републике Србије (НПРР)

2.1.4. Крајњи корисници

29. децембар 2015

29. децембар 2015

СЕКТОР ВОЋЕ,
ГРОЖЂЕ,
ПОВРЋЕ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
Прихватљиви корисници су
пољопривредна газдинства која
имају засновану производњу:
минимум 0,5 ha воћа, поврћа и
грожђа, а за градњу хладњача
локацијску дозволу за изградњу
новог објекта или изграђен објекат
од чврстог материјала у власништву
или закупу у периоду од
минимално пет година од момента
подношења захтева за коришћење
бесповратних средстава, у којем
се може адаптирати просторија за
чување воћа и поврћа.

СЕКТОР
ОСТАЛИ УСЕВИ
(житарице,
индустријско,
ароматично и
зачинско биље
и др.)

Прихватљиви корисници су
пољопривредна газдинства која
имају засновану производњу:
минимум 0,5 ha житарица или
индустријског биља, односно 0,2 ha
ароматичног и зачинског биља.

СЕКТОР
ПЧЕЛАРСТВО

Прихватљиви корисници у сектору
пчеларство су пољопривредна
газдинства која поседују минимум
10 кошница пчела.

СЕКТОР
АКВАКУЛТУРЕ

Нема специфичних критеријума
прихватљивости

2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
инвестиције

Назив инвестиције

101.1.2.

Изградња објеката за смештај животиња и набавка
опреме за наведене објекте (опрема за изђубравање,
опрема за напајање, за вентилацију, опреме за мужу,
исхрану животиња, итд.)

101.1.8.

Набавка опреме за мужу или затворених система за
мужу у слободном и везаном систему држања

101.1.9.

Набавка преносне опреме за мужу

101.1.10.

Набавка опреме за хлађење и складиштење млека

101.2.2.

Изградња и опремање објеката за смештај животиња

101.2.6.

Изградња боксова за држање крмача, прасилишта и
одгајалишта за прасад

101.3.3.

Набавка механизације и опреме за сетву, садњу,
заштиту биља и наводњавање/одводњавање за
воћарску и виноградарску производњу, производњу
садног материјала и повртарску производњу
(укључујући и производњу расада и цвећарство) на
отвореном пољу; набавка механизације за воћарсковиноградарску производњу (набавка прецизних
машина за сетву, машина за расађивање расада,
висококвалитетних прскалица или атомизера за
заштиту од болести, корова и штеточина; набавка
система са микропрскалицама за заштиту воћњака,
винограда и расадника од измрзавања; набавка
противградних мрежа и пратеће опреме; набавка
система кап по кап; набавка пластичних фолија,
агротекстила и прскалица за наводњавање)
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101.3.4.

Изградња стакленика и набавка опреме и/или
материјала за повртарску производњу и производњу
јагодастог воћа, као и расадничарску производњу
и цвећарство у заштићеном и полузаштићеном
простору (набавка конструкција за пластенике и
стакленике, високо квалитетних вишегодишњих,
вишеслојних фолија за пластенике, система
за загревање пластеника, система за вештачко
осветљавање, система за наводњавање/
одводњавање и ђубрење водотопивим ђубривима
и столова за производњу расада) за пластенике и
стакленике

101.3.5.

Изградња капацитета за скупљање и складиштење
воћа, грожђа, садног материјала и поврћа (изградња
хладњача и УЛО хладњача већег капацитета,
хладњача за дугорочно складиштење производа;
изградња хладњача и капацитета за чување и
припрему за отпремање садног материјала;
изградња центара за скупљање и припрему воћа,
грожђа и поврћа за тржиште са хладњачама мањег
капацитета, као и за набавку опреме за припрему
воћа, грожђа и поврћа за тржиште и опреме за
паковање и набавка машина за прање, полирање,
чишћење, сортирање, оцену и паковање производа,
као и набавка палета за дугорочно складиштење
производа

101.4.9.

Изградња сушара за индустријско, зачинско и
лековито биље

101.4.10.

Инвестиције у изградњу и/или опремање
постројења за обновљиве изворе енергије за
сопствену потрошњу: посебно у соларне електране,
електране, електране на биомасу, даљинске системе
грејања, котлове за сагоревање биомасе

101.5.1.

Набавка нових пчелињих друштава

101.5.2.

Набавка опреме за пчеларство

101.6.1.

Изградња објеката за аквакултуру

Укупан износ средстава намењен за суфинансирање мере 101
Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава износи 463.000.000,00 динара и то: 73.000.000,00 динара из
Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АП Војводине у 2016. години
и 390.000.000,00 динара из Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2016.години.
Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АП Војводине у 2016. години
суфинансираће се следеће инвестиције: 101.1.2., 101.1.8., 101.1.9.,
101.1.10., 101.2.2., 101.2.6., 101.3.5., 101.4.9., 101.4.10., 101.5.1., и
101.5.2.
Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији АП Војводине у 2016.години суфинансираће се следеће инвестиције: 101.3.3., 101.3.4. и 101.6.1.
2.1.9. Критеријуми селекције

Критеријум

Начин бодовања

Укупан број бодова
Подносилац захтева је лице
млађе од 40 година

Бодови
95

да/не

15/0

Страна 2280 - Броj 54

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

29. децембар 2015

Подносилац захтева је жена

да/не

15/0

5

Број подржаних хладњача

Број чланова комерцијалног
регистрованог
пољопривредног газдинства/
број чланова задруге

до 2 члана

3

6

Број подржаних сушара

3 до 4 члана

5

7

Број хектара под пластеницима

од 5 чланова

10

8

Број хектара под противградним мрежама

Корисник је сертификован
за органску производњу и/
или производи сировину или
готов производ са географским
пореклом

9

Нове површине под аквакултуром

да/не

5/0

Корисник је задруга или члан
задруге

да/не

5/0

искуство у производњи
од најмање три године –
уписан у РПГ

3

Подносилац захтева има
одговарајуће стручно знање

Степен развијености јединица
локалне самоуправе

средња школа

5

факултет

10

изнад републичког
просека

0

80-100% републичког
просека

5

60-80% републичког
просека

10

испод 60% републичког
просека

15

да/не

10/0

трећи пут

0

други пут

5

први пут

10

Оцена одрживости
инвестиције
Досадашње коришћење
средстава Покрајинског
секретаријата за
пољопривреду, водопривреду
и шумарство
2.1.10. Интензитет помоћи

Интензитет помоћи износи до 50% укупних прихватљивих
трошкова, осим за ивестиције у аквакултуру где износи до 80%.
Минимални и максимални износ повраћаја средстава по секторима је следећи:
За сектор млека и меса:
мин. 25.000 динара, макс. 1.500.000 динара
За сектор воће и поврће:
мин. 50.000 динара, макс. 8.000.000 динара;
За сектор остали усеви:
мин. 50.000 динара ,макс. 1.500.000 динара.
За сектор пчеларство:
мин. 50.000 динара макс. 300.000 динара.
За сектор аквакултура:
мин. 100.000 динара макс. 20.000.000 динара.
2.1.11. Индикатори/показатељи
Редни
број

Назив показатеља

1

Укупан број подржаних пројеката

2

Број газдинстава која су модернизовала производњу

3

Број објеката за смештај животиња у складу са
стандардима ЕУ

4

Број кошница

2.1.12. Административна процедура
Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство Решењем образује Комисију за разматрање пријава. Комисија има обавезу да најмање једном месечно разматра пријаве и о томе сачини записник на основу критеријума утврђених
Правилником. Одлуке о додели средстава доноси покрајински
секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство на основу
записника комисије. Пре потписивања уговора на терен излази
лице овлашћено од стране Секретаријата, како би се извршила
претходна контрола инвестиције. Критеријуми, систем бодовања
и друга питања од значаја регулисана су Правилником.
Уговор се закључује у року од 15 дана од дана доношења одлуке о додели средстава.
Средства се додељују бесповратно, по пристиглим пријавама до
утрошка опредељених средстава. Подносилац пријаве – физичко
лице је у обавези да приликом потписивања Уговора са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство
о коришћењу средстава достави меницу са меничном изјавом, а
правно лице - регистровану меницу са меничном изјавом као средство обезбеђења да опрема неће бити отуђена у року од 5 година,
односно да ће опрема бити коришћена у складу са законским позитивним прописима који регулишу промет хране и пића.
Рок за реализацију инвестиције се одређује конкурсом.
Бесповратна средства исплаћују се након реализације инвестиције, односно након што корисник бесповратних средстава достави Секретаријату сву потребну документацију предвиђену
правилником и уговором о додели средстава, а након извршене
контроле од стране овлашћених представника Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
2.2. Назив мере: Инвестиције за прераду и маркетинг
пољопривредних производа
Шифра мере: 103
2.2.1. Образложење
Сектор: Млеко
У Војводини тренутно ради око 40 од укупно 200 млекара које
снабдевају домаће тржиште млеком и млечним прерађевинама у
Србији. Највећи део од тог броја су мале занатске млекаре, док на
велике индустријске млекаре отпада око 10%. Међутим, и поред великог учешћа у бројном стању малих млекара, оне у ствари покривају
свега 13% прераде млека. У исто време, велике индустријске млекаре
захватају 67% прерађивачких капацитета. Производњом прерађевина од млека баве се углавном велике млекаре, док мале и средње
млекаре, уз млеко, производе и јогурт. У последњих пар година на
тржишту су се појавиле и мање млекаре које су се специјализовале
само за прераду млека или сира. Мали произвођачи млеко често прерађују код својих кућа, без контроле самог процеса прераде и контроле квалитета финалног производа, и своје производе (углавном
кајмак и сир) продају на локалним пијацама. Управо ови производи
су многима главни извор примања, јер њихову цену и потражњу диктира слободније тржиште, па је самим тим планирање лакше, а исплативост много већа од продаје свежег млека млекарама.
У сектору млека у Војводини евидентан је недостатак квалитетног асортимана традиционалних производа од млека. Ради
побољшања сточарске производње а самим тим и сектора млека
потребно је увести ЕУ стандарде у објекте мањих капацитета у
којима се врши производња и прерада млека у АП Војводини.
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Неопходно је побољшање квалитета млека и изградња малих
прерађивачких капацитета у руралним срединама чиме би био
проширен асортиман квалитетних производа који се могу брендирати као локални, квалитетни или традиционални са географским
пореклом, и постигло би се веће запослење сеоског становништва
односно повећање животног стандарда у сеоским срединама.
Сектор: Месо
У сектору меса у Војводини евидентан је недостатак квалитетног асортимана традиционалних производа од меса. Ради побољшања сточарске производње а самим тим и сектора меса потребно је увести ЕУ стандарде у објекте мањих капацитета у којима се
врши производња и прерада меса у АП Војводини.
Неопходно је побољшање квалитета меса и изградња малих
прерађивачких капацитета у руралним срединама чиме би био
проширен асортиман квалитетних производа који се могу брендирати као локални, квалитетни или традиционални са географским
пореклом, и постигло би се веће запослење сеоског становништва
односно повећање животног стандарда у сеоским срединама.
Ради побољшања сточарске производње а самим тим и сектора
меса потребно је увести ЕУ стандарде у објекте мањих капацитета у којима се врши производња и прерада меса у АП Војводини.
Сектор: Воће, грожђе, поврће
Највећи проблем у Сектору воће, грожђе и поврће представљају
недовољни капацитети за прераду, јер није креирано пословно
окружење у целој земљи којима би се стимулисала изградња прерађивачких капацитета. Проширењем привредних активности на
селу додавањем додатне вредност производима, кроз прераду и
чување истих, омогућава се упошљавање руралног ставништва.
Инвестиције у реструктурирање и модернизацију пољопривредних газдинстава и у прераду производа у оквиру овог сектора
представља могућност на унапређењу положаја пољопривредних
газдинстава, као и допринос адекватном признавању њиховог
учешћа у активностима руралног развоја.
У овом сектору је неопходно инвестирати у изградњу прерађивачких капацитета и њихово опремање, како се не би извозили
производи из примарне производње, већ производи са додатом
вредношћу. Планирано је да инвестиције у овом сектору буду усмерене на набавку опреме и уређаја за сушење производа, топлу
и хладну прераду производа.
2.2.2. Циљеви мере
- Производња нових висококвалитетних производа;
- Достизање стандарда квалитета;
- Унапређење предузетништва и прераде пољопривредних производа;
- Повећање прихода на газдинству;
- Упошљавање руралног становништва.
2.2.3. Веза са мерама Националног програма за рурални развој
Републике Србије (НПРР) Национални програм за рурални развој Републике Србије (НПРР) није усвојен, и стога ова мера нема
везу са истим.

и поврће за које подносилац захтева није у обавези да докаже економску одрживост пројекта.
2.2.6. Општи критеријуми за кориснике
- Да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава
у складу са Правилником о начину и условима уписа и
вођења регистра пољопривредних газдинстава;
- Корисник за инвестицију за коју подноси захтев, не сме
користи подстицаје по неком другом основу (субвенције,
подстицаји, донације) за исту намену, односно да иста
инвестиција није предмет другог поступка за коришћење
подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;
- У случају подношења захтева за финансирање инвестиције корисник мора да испуни доспеле обавезе по раније
одобреним инвестицијама финансираним од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
- Непокретност која је предмет инвестиције за коју је остварио подстицаје не отуђи и/или не даје другим лицима
у закуп односно на употребу;
- Покретну ствар која је предмет инвестиције за коју је
остварио подстицаје не отуђи и/или не даје другим лицима у закуп односно на употребу;
- Корисник мора да је регулисао доспеле јавне дажбине
прецизиране конкурсом;
- Корисник и место реализације инвестиције морају бити
са територије АП Војводине.
2.2.7. Специфични критеријуми
Назив
сектора

2.2.5. Економска одрживост
Економску одрживост подносилац захтева је у обавези да докаже кроз бизнис план, за инвестиције укупне вредности веће од
600.000,00 динара, осим за инвестиције из Сектора воће, грожђе

Назив
Неопходни услов који мора да испуни
инвестиције
потенцијални корисник

СЕКТОР
МЛЕКО

Изграђен објекат од чврстог материјала
(минимум 50 м2) у власништву или
закупу у периоду од минимално пет
година од момента подношења захтева
за коришћење бесповратних средстава, у
којем се може адаптирати просторија за
млекару у домаћинству.

СЕКТОР
МЕСО

Изграђен објекат од чврстог материјала
(минимум 50 м2) у власништву или
закупу у периоду од минимално пет
година од момента подношења захтева
за коришћење бесповратних средстава, у
којем се може адаптирати просторија за
прераду месa.

СЕКТОР
ВОЋЕ,
ГРОЖЂЕ,
ПОВРЋЕ

Изграђен објекат од чврстог материјала
(минимум 50 м2) у власништву или
закупу у периоду од минимално пет
година од момента подношења захтева
за коришћење бесповратних средстава,
у којем се може адаптирати просторија
за прераду воћа, поврћа и грожђа и
заснована производња на минимум
0,5 ha воћа, винове лозе или поврћа,
односно 0,2 ha у заштићеном простору
на сопственом пољопривредном
газдинству.

2.2.4. Крајњи корисници
Крајњи корисници су физичка лица, предузетници, микро и
мали привредни субјекти уписани у Регистар пољопривредних
газдинстава за инвестиције из Сектора млеко и предузетници,
микро и мали привредни субјекти уписани у Регистар пољопривредних газдинстава за инвестиције из Сектора месо и Сектора
воће, грожђе и поврће.

Број 54 - Страна 2281

2.2.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
инвестиције

Назив инвестиције

103.1.1.

Изградња објеката за прераду млека и производњу
млечних производа

103.1.3.

Набавка нове опреме за узорковање, пријем, прераду,
пуњење и паковање млека и производа од млека

Страна 2282 - Броj 54
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103.1.5.

Набавка нове лабораторијске опреме (без стакленог
прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког
погона

Подносилац захтева има уговор
о продаји својих производа/
услуга

да/не

10/0

103.2.1.

Изградња кланица, објеката за прераду меса, објеката
за скупљање нуспроизвода животињског порекла
који нису за исхрану људи и отпада и објеката за
складиштење хране животињског порекла

Подносилац захтева има уговоре
са купцима из иностранства о
продаји својих производа/услуга

да/не

10/0

103.2.7.

Набавка нове опреме и уређаја за хлађење,
пастеризацију и стерилизацију меса и производа од меса

103.2.8.

Набавка лабораторијске опреме (без стакленог
прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког
погона

103.3.2.

Набавка нове опреме и уређаја за сушење воћа,
грожђа и поврћа, као и њихових производа

103.3.3.

Набавка нове опреме и уређаја зa зaмрзaвaњe воћа и
поврћа, као и њихових производа

103.3.4.

Набавка нове опреме и уређаја за бланширање,
пастеризацију и стерилизацију производа

103.3.6.

Набавка нове опреме за пријем, прераду, пуњење
и паковање воћа, грожђа и поврћа, као и њихових
производа

Укупан износ средстава намењен за суфинансирање мере 103
Инвестиције у прераду пољопривредних производа и маркетинг
износи 45.000.000,00 динара.

Начин бодовања

Укупан број бодова
Подносилац захтева је лице
млађе од 40 година

Бодови

15/0

Подносилац захтева је жена

да/не

15/0

Број чланова комерцијалног
регистрованог пољопривредног
газдинства/број чланова задруге

до 2 члана

3

Подносилац захтева има
одговарајуће стручно знање

Степен развијености јединица
локалне самоуправе

Примена стандарда у
производњи: Подносилац
захтева ради у складу са
принципима Global Gap
стандарда, или је сертификован
за органску производњу, или је у
процесу конверзије за добијање
статуса органског произвођача,
и/или је произвођач сировине,
односно готовог производа са
географским пореклом

10/0
0

други пут

5

први пут

10

2.2.10. Интензитет помоћи
Интензитет помоћи износи до 60% укупних прихватљивих
трошкова.
Минимални и максимални износ повраћаја средстава по секторима је је следећи:
Сектор млеко
мин. 100.000 динара, макс.3.000.000 динара;
Сектор месо
мин. 100.000 динара, макс.3.000.000 динара;

2.2.11. Индикатори/показатељи

115
да/не

Корисник је задруга или члан
задруге

Досадашње коришћење
средстава Покрајинског
секретаријата за пољопривреду,
водопривреду и шумарство

да/не
трећи пут

Сектор воће и поврће
мин. 100.000 динара, макс. 3.000.000 динара.

2.2.9. Критеријуми селекције
Критеријум

Оцена одрживости инвестиције

3 до 4 члана

5

од 5 чланова

10

да/не

5/0

искуство у
производњи од
најмање три године –
уписан у РПГ

3

средња школа

5

факултет

10

изнад републичког
просека

0

80-100% републичког
просека

5

60-80% републичког
просека

10

испод 60%
републичког просека

15

да/не

5/0

Редни
број

Назив показатеља

1.

Укупан број подржаних пројеката у опрему за прераду
пољопривредних производа

2.

Број пројеката којима је модернизована производња

3.

Укупна вредност подржаних пројеката

4.

Укупан број подржаних пројеката у опрему за прераду
пољопривредних производа из Сектора млеко

5.

Укупан број подржаних пројеката у опрему за прераду
пољопривредних производа из Сектора месо

6.

Укупан број подржаних пројеката у опрему за прераду
воћа

7.

Укупан број подржаних пројеката у опрему за прераду
грожђа

8.

Укупан број подржаних пројеката у опрему за прераду
поврћа

2.2.12. Административна процедура
Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство Решењем образује Комисију за разматрање пријава. Комисија има обавезу да најмање једном месечно разматра пријаве и о томе сачини записник на основу критеријума утврђених
Правилником. Одлуке о додели средстава доноси покрајински
секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство на основу
записника комисије. Пре потписивања уговора на терен излази
лице овлашћено од стране Секретаријата, како би се извршила
претходна контрола инвестиције. Уговор се закључује у року од
15 дана од дана доношења одлуке о додели средстава.
Средства се додељују бесповратно, по пристиглим пријавама
до утрошка опредељених средстава. Подносилац пријаве – физичко лице је у обавези да приликом потписивања Уговора са
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Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и
шумарство о коришћењу средстава достави меницу са меничном
изјавом, а правно лице - регистровану меницу са меничном изјавом као средство обезбеђења да опрема неће бити отуђена у року
од 5 година, односно да ће опрема бити коришћена у складу са
законским позитивним прописима који регулишу промет хране
и пића.

пропусности каналске мреже и бржег одвођења сувишних вода
са пољопривредних површина. Веза са националном Стратегијом
пољопривреде и руралног развоја 2014-2024 се остварује кроз
сповођење оперативног циља „унапређење земљишне инфраструктуре“ у сврху реализације постављених стратешких циљева
преко Приоритетног подручја „ефикасно управљање земљиштем
и повећање доступности земљишних ресурса“.

За инвестиције у Сектору млеко и Сектору месо средства се исплаћују након потписивања уговора. Рок за реализацију инвестиције је 1 година, а средство обезбеђења је хипотека на некретнину
у вредности већој за 50% од вредности инвестиције.

2.3.2. Циљеви мере
- Одрживо управљање земљиштем као природним ресурсом и као добром од општег значаја;
- Заштита земљишта од негативних утицаја неодговарајуће пољопривредне производње и неодговарајуће
производне праксе;
- Рационално управљање водним ресурсима и њеним утицајима на пољопривредно земљиште;
- Унапређена примена добре пољопривредне праксе (агро-мелиоративне мере).

За инвестиције у Сектору воће, грожђе и поврће рок за реализацију инвестиције је 90 дана од дана потписивања уговора.
Бесповратна средства се исплаћују након реализације инвестиције, односно након што корисник бесповратних средстава достави Секретаријату сву потребну документацију предвиђену
правилником и уговором о додели средстава, а након извршене
контроле од стране овлашћених представника Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
2.3. Назив мере: Одрживо коришћење пољопривредног земљишта
Шифра мере: 201.1.1.
2.3.1. Образложење
Величина парцела опредељује у значајној мери структуру
коришћења земљишта и утиче на економију производње. Инвестиција којом се врши укрупњавање поседа јесте комасација,
којом се на комплексан начин приступа уређењу пољопривредног
земљишта и комплетне територије одређене катастарске општине, ради стварања повољнијих предуслова (у смислу, већих и
правилнијих пољопривредних парцела, боље путне мреже,
мреже канала за одводњавање и наводњавање,...) за обављање
пољопривредне производње. Комасација у метарском систему мера у АП Војводини извршена је на око 1.064.000 ха (55%)
земљишта у ванграђевинском реону. Реализацијом ове мере у
претходном периоду решени су бројни имовинско правни односи,
смањен је број пољопривредних парцела а увећана површина новонасталих парцела, обезбеђени су нови атарски путеви и канали,
као и парцеле за подизање пољозаштитних појасева.
У поступку комасације, поред укрупњавања парцела, врше се
радови на уређењу каналске мреже у сврху повећања пропусности
каналске мреже и бржег одвођења сувишних вода са пољопривредних површина, као и уређење атарских путева у поступку комасације којим се обезбеђује бржи и лакши транспорт механизације, репроматеријала и људи до пољопривредних парцела и рода
са парцела до складишта.
Једна од важних инвестиција одрживог коришћења земљишта
представља контрола плодности земљишта због очувања животне средине, агроекосистема и биосфере од штетних утицаја и загађења. Путем ове инвестиције пољопривредни произвођачи добијају информацију о правилном прихрањивању у смислу врсте и
количине хранива, као и времена примене.
Једну од важних инвестиција представља и опремање пољочуварске службе које се спроводи у сврху постизања што боље опремљености и ефикасности пољочуварске службе. Закључно са
2015.годином, повремено или у континуитету, рад пољочуварске
службе је заживео у 42 локалне самоуправе у АП Војводини, што
је допринело да се превентивно утиче на смањење крађа усева и
оштећења инфраструктуре у атару.
Мелиорације, односно уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта је предуслов за бављење
пољопривредом у АП Војводине, на чијем подручју је изграђена
мрежа канала за одводњавање у дужини од 20.000 километара.
Како би изграђени канали ефикасно обављали своју функцију и
одводили сувишну воду, потребно је њихово редовно одржавање.
Радови на уређењу каналске мреже се изводе у сврху повећања

2.3.3. Веза са мерама Националног програма за рурални развој
Републике Србије (НПРР) Национални програм за рурални развој Републике Србије (НПРР) није усвојен, и стога ова мера нема
везу са истим.
2.3.4. Крајњи корисници
1) јединица локалне самоуправе;
2) пољопривредна саветодавна служба;
3) јавно водопривредно предузеће.
2.3.5. Економска одрживост
Подносилац захтева није у обавези да докаже економску одрживост пројекта.
2.3.6. Општи критеријуми за кориснике
- Корисник за инвестицију за коју подноси захтев, не сме
користи подстицаје по неком другом основу (субвенције,
подстицаји, донације) за исту намену, односно да иста
инвестиција није предмет другог поступка за коришћење
подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;
- У случају подношења захтева за финансирање инвестиције корисник мора да испуни доспеле обавезе по раније
одобреним инвестицијама финансираним од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
- Наменски користи и не отуђи нити да другом лицу на
коришћење инвестицију која је предмет захтева/уговора/
одлуке о додели средстава у периоду од пет година од
дана набавке опреме, машина и механизације, односно
изградње објекта;
- Корисник и место реализације инвестиције морају бити
са територије АП Војводине;
- Корисник мора да је регулисао доспеле јавне дажбине
прецизиране конкурсом.
2.3.7. Специфични критеријуми
- Јединица локалне самоуправе - дозвољени трошкови су
ставке број 1, 2, и 4 прихватљивих трошкова;
- Пољопривредна саветодавна служба - дозвољени трошак ставка број 3 прихватљивих трошкова;
- Јавно водопривредно предузеће - дозвољени трошак је
ставке број 4 и 5 прихватљивих трошкова.
Прихватљиви трошкови

Редни број

Прихватљиви трошкови

1.

Комасација

2.

Опремање пољочуварске службе
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3.

Контрола плодности обрадивог пољопривредног
земљишта

4.

Мелиорације

5.

Израда пројектно-техничке документације за
изградњу и/или реконструкцију система за
наводњавање

2.3.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
инвестиције

Назив инвестиције

201.1.1.

Одрживо коришћење пољопривредног земљишта

Укупан износ средстава намењен за суфинансирање мере
201.1. Одрживо коришћење пољопривредног земљишта износи
1.064.000.000,00 динара. Целокупна мера се финансира из средстава Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на терииторији АП Војводине у 2016. години.
2.3.9. Критеријуми селекције
Биће дефинисани у зависности од специфичности финансираних инвестиције.
2.3.10. Интензитет помоћи
Корисници средстава и врсте радова,
односно намене улагања

% учешћа до

1. ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
1.1. Комасација

70

1.2. Опремање пољочуварске службе

70

1.3. Мелиорације

70

2. ПОЉОПРИВРЕДНА САВЕТОДАВНА И СТРУЧНА СЛУЖБА
2.1. Контрола плодности обрадивог
пољопривредног земљишта

100

3. ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ
3.1. Мелиорације

100

3.2. Израда пројектно -техничке
документације за изградњу и/или
реконструкцију система за наводњавање

100

2.3.11. Индикатори/показатељи

Редни
број

Назив показатеља

1.

Комасирана површина у хектарима

2.

Број хектара обухваћених одводњавањем и наводњавањем
у комасацији

3.

Контрола плодности земљишта – број узорака

2.3.12. Административна процедура
Административну процедуру спроводи Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Рок за подношење пријава је 30 дана од објављивања огласа. Пријем пријава
врши стручна служба Секретаријата, а административну проверу
врши комисија. Очекивано време за закључење уговора је 20 дана
од завршетка конкурсног рока, а доношење решења о трансферу
средстава је по испостављеним доказима о реализацији уговорене обавезе.

2.4.
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Назив мере: Одрживо коришћење шумских ресурса

Шифра мере: 201.2.
2.4.1. Образложење
На основу података из основа газдовања шумама које су урађене на подручју АП Војводине, укупно има 140.379,91 ha обрасле
површине (6,51%). Један од приоритетних задатака је повећање
степена шумовитости, имајући у виду укупну шумовитост Војводине и позитивне ефекте које шума има. Оптимална шумовитост
у Војводини рађена по европским стандардима би требала да износи 14%, што значи да би требало да се пошуми још око 160.000
хектара, али расположиве површине у тој количини тренутно
нема на територији АП Војводине. Повећање површине под шумама може се остварити мерама које су усмерене на подстицање
активности и пружањем помоћи при пошумљавању земљишта на
којима је економски и еколошки оправдано гајити шуму.
Законом о шумама из 2010. године омогућено је формирање
Буџетског фонда за шуме Републике Србије и Буџетског фонда за
шуме аутономне покрајине у којима би се обезбеђивала средстава првенствено за нова пошумљавања, али и за остале радове у
шумарству којима би се обезбедило очување трајности, повећање
приноса и повећање укупне вредности шума. Такође је донет и
Правилник о ближим условима као и начину доделе и коришћења
средстава из Годишњег програма коришћења стредстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије и Буџетског фонда за шуме
аутономне покрајине.
Током 2013. године урађен је Програм развоја шумарства за територију АП Војводине где су током наредних десет година предвиђена динамика радова на пошумљавање по општинама као и
очекивани ефекти након спровођена овог Програма.
За меру одрживог коришћења шумских ресурса опредељено је
укупно 150.500.000,00 динара из Буџетског фонда за шуме аутономне покрајине.
2.4.2. Циљеви мере
- Заштита и стабилност шумских екосистема;
- Санација општег стања деградираних шумских екосистема;
- Обезбеђивање оптималне обраслости;
- Очување трајности и повећање приноса;
- Очување и повећање укупне вредности шума;
- Развијање и јачање општекорисних функција шума;
- Повећање степена шумовитости.
2.4.3. Веза са мерама Националног програма за рурални развој
Републике Србије (НПРР) Национални програм за рурални развој Републике Србије (НПРР) није усвојен, и стога ова мера нема
везу са истим.
2.4.4. Крајњи корисници
- правна лица из члана 70. Закона о шумама („Сл.гласник
РС, број 30/10), са територије АП Војводине,
- физичка и правна лица - сопственици шума на територији АП Војводине,
- наставно-научне институције са територије АП Војводине.
2.4.5. Економска одрживост
Подносилац захтева није у обавези да докаже економску одрживост пројекта.
2.4.6. Општи критеријуми за кориснике
- Корисник за инвестицију за коју подноси захтев, не сме
користи подстицаје по неком другом основу (субвенције,
подстицаји, донације) за исту намену, односно да иста
инвестиција није предмет другог поступка за коришћење
подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;
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- У случају подношења захтева за финансирање инвестиције корисник мора да испуни доспеле обавезе по раније
одобреним инвестицијама финансираним од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
- У случају када корисник није власник катастарских парцела које су предмет инвестиције за коју се подноси захтев, неопходно је да на њима има право коришћења на
основу уговора закљученог са министарством надлежним за послове пољопривреде на период коришћења од
најмање 20 година почев од календарске године за коју
се подноси захтев за коришћење подстицаја,
- Корисник мора да је регулисао доспеле јавне дажбине
прецизиране конкурсом;
- Наменски користи и не отуђи нити да другом лицу на коришћење инвестицију која је предмет захтева у периоду
од пет година од дана закључења уговора;
- Корисник средстава и место реализације инвестиције
морају бити са територије АП Војводине.
2.4.7. Специфични критеријуми
Корисник мора да има израђен Извођачки план газдовања шумама.
2.4.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
инвестиције

Назив инвестиције

201.2.1.

Прво пошумљавање пољопривредног земљишта и
одржавање до дванаесте године

201.2.2.

Агро-шумски системи на пољопривредном
земљишту

Укупан износ средстава намењен за суфинансирање мере 201.2.
Одрживо коришћење шумских ресурса и износи 150.500.000,00
динара.
Целокупна мера се финансира из средстава Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине у 2016. години.
2.4.9. Критеријуми селекције
Нису дефинисани критеријуми селекције.
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2. Подршка изградњи шумске инфраструктуре са циљем
повећања доступности и ефикасности коришћења шумских ресурсa
Редни
број

Показатељи

1

Број км новоизграђених шумских путева у државним
шумама

2

Степен отворености шума у државном власништву

3. Саветодавна шумарска служба
Редни
број

Показатељи

1

Број сопственика шума који захтевају саветодавну
подршку

2.4.12. Административна процедура
Након завршетка рока за конкурисање, образује се Комисија
која разматра приспеле пријаве и прави Записник којим се констатује која пријава испуњава услове конкурса. Након тога сачињава
се Одлука о додели средстава коју потписује Секретар и на основу које се могу сачинити Уговори. Затим следи потписивање
Уговора са корисницима средстава у којима се дефинишу обавезе, начин правдања и рокови за извршење радова. По истеклом
року, формира се Комисија која прегледа претходно достављено
правдање од стране корисника и излази на терен након чега се сачињава Записник. Записником се констатује количина и квалитет
извршених радова и да ли су средства наменски утрошена или не.
Код инвестиција у пошумљавање након потписивања уговора
исплаћују се средства у износу од 100% вредности уговора. Рок за
реализацију уговора је 2 године, а средство обезбеђења је регистрована меница са меничном изјавом као средство обезбеђења.
За инвестиције у изградњу шумске инфраструктуре, након потписивања уговора исплаћују се средства у износу од 70% вредности
уговора. Рок за реализацију уговора је 1 година. Преосталих 30%
средстава се доставља након достављеног извештаја о реализацији.
Код уговора за саветодавну шумарску службу, уговори се потписују након достављеног годишњег извештаја.
2.5. Назив мере: Органска производња
Шифра мере: 201.3.

2.4.10. Интензитет помоћи
За развој шумских подручја и унапређење исплативости газдовања шумама од 50-100%.
мин. 160.000 динара, макс.20.000.000 динара;
За подршку изградњи шумске инфраструктуре са циљем повећања доступности и ефикасности коришћења шумских ресурса
од 60-80%.
мин. 3.000.000 динара, макс.30.000.000 динара;
За делатност саветодавне шумарске службе за шуме сопственика 60-100%.
мин. 250.000 динара, макс.5.000.000 динара;
2.4.11. Индикатори/показатељи
1. Развој шумских подручја и унапређење исплативости газдовања шумама
Редни број

Показатељи

1

Број хектара подигнутих нових шума

2

Санирано хектара јако оштећених састојина од
абиотичких и биотичких фактора и пожара

2.5.1. Образложење
АП Војводина има велики потенцијал за развој органске производње, како биљне тако и животињске. Ови потенцијали се огледају кроз повољне едафске факторе (физичка и хемијска својства
земљишта) и повољним климатским условима. Такође, велики
потенцијал лежи у неискоришћеним заштићеним природним
добрима у којима је у оквиру другог и трећег степена заштите
дозвољена пољопривредна производња, што је идеално да се кроз
скраћени поступак уђе у органску производњу.
Уситњена пољопривредна газдинстава (8,4 хектара према попису из 2012.) која обављају пољопривредну производњу на традиционалан начин, немају могућност инвестирања у савремену
механизацију и губе тржишну трку са великим системима која
оптимизују трошкове производње. Органска производња је велика шанса за породична газдинства где се без употребе синтетичких пестицида и минералних ђубрива органска производња
одвија уз много већу употребу радне снаге.
Површине под органском се сваке године увећавају и у 2014. години су достигле 5.495 хектара са површинама које су ушле у конверзију. Због тога је неопходна даља подршка и у процесу сертификације и у самој органској производњи због своје специфичности.
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Производња здравствено безбедне хране је приоритет аграрне
политике Европске Уније и због тога велика развојна шанса АП
Војводине за целокупну пољопривреду и рурални развој малих
газдинстава.
2.5.2. Циљеви мере
- Одрживо управљање ресурсима и заштита животне средине;
- Заштита вода и земљишта од негативних утицаја
пољопривреде;
- Већа примена пољопривредних пракси (агротехнике и
технологије) повољних по животну средину;
- Унапређење органске производње, система контроле,
сертификације и надзора у органској производњи;
- Очување биолошке разноврсности.
2.5.3. Веза са мерама Националног програма за рурални развој
Републике Србије (НПРР) Национални програм за рурални развој Републике Србије (НПРР) није усвојен, и стога ова мера нема
везу са истим.
2.5.4. Крајњи корисници
Крајњи корисници су физичка лица, предузетници, микро и мали
привредни субјекти регистровани у Регистру пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју
2.5.5. Економска одрживост
Подносилац захтева није у обавези да докаже економску одрживост пројекта.
2.5.6. Општи критеријуми за кориснике
- Да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава
у складу са Правилником о начину и условима уписа и
вођења регистра пољопривредних газдинстава;
- Уписан у регистар привредних субјеката и налази се у
активном статусу (предузетници и правна лица);
- Да подносилац пријаве нема неиспуњених уговорних
обавеза према Покрајинском секретаријату за пољопривреду водопривреду и шумарство по основу раније потписаних уговора;
- Корисник мора да је регулисао доспеле јавне дажбине
прецизиране конкурсом;
- Корисник и место реализације инвестиције морају бити
са територије АП Војводине.
2.5.7. Специфични критеријуми
- Произвођачи чија је производња у периоду конверзије,
- Произвођачи којима је завршен период конверзије и налазе се у поступку издавања сертификата,
- Произвођачи који имају сертификовану биљну или сточарску производњу (укључујући аквакултуру и пчеларство).
2.5.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
инвестиције

Назив инвестиције

201.3.2.

Контрола и сертификација

201.3.3.

Друге инвестиције које се односе на органску
производњу а део су свих осталих мера руралног
развоја

Укупан износ средстава намењен за суфинансирање мере 201.3.
Органска пољопривреда износи 100.000,00 динара.
2.5.9. Критеријуми селекције
Нису дефинисани критеријуми селекције.
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2.5.10. Интензитет помоћи
Интензитет помоћи износи до 70% трошкова пројекта.
Максималан износ 30.000 динара.
2.5.11. Индикатори/показатељи
Редни
број

Показатељи

1

Површина под органском производњом (ha)

2

Број пољопривредних газдинстава која су остварила
подстицај за органску биљну производњу

2.5.12. Административна процедура
Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство Решењем образује Комисију за разматрање пријава. Комисија има обавезу да најмање једном месечно разматра пријаве и о томе сачини записник на основу критеријума утврђених
Правилником. Одлуке о додели средстава доноси покрајински
секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство на основу
записника комисије.
Уговор се закључује у року од 15 дана од дана доношења одлуке о додели средстава. Средства се додељују бесповратно, по
пристиглим пријавама до утрошка опредељених средстава.
2.6. Назив мере: Инвестиције за унапређење и развој руралне
инфраструктуре и услуга
Шифра мере: 301
2.6.1. Образложење
Рурална подручја у Републици Србији карактерише недовољно
изграђена и одржавана инфраструктура (путна мрежа, системи за
наводњавање и одводњавање, електромрежа, комунална инфраструктура). Поменути услови резултирају у отежаном пословању
пољопривредних произвођача, лошијем квалитету живота и рада
на селу, мањим количинама произведених пољопривредних производа и производима лошијег квалитета. Постојећа рурална инфраструктура негативно утиче на безбедност самих пољопривредника али и на транспорт производа.
Такође, једна од карактеристика пољопривреде Србије је и
недостатак заливних система, што доводи до неодговарајућег
квалитета и квантитета производа и зависности производње од
климатских услова. У погледу наводњавања пољопривредног
земљишта, потенцијали су неискоришћени, јер и поред изграђене мреже канала од преко 20.000 km, на подручју Покрајине се
тренутно наводњава близу 3% обрадивог земљишта, или нешто
више од 47.000 ha. Системски се наводњава 40.000 ha (наводњавање површина које користе велики комбинати који користе воду
из канала и река), а паори наводњавају нешто преко 7.000 ha површина.
Анализе кажу да у Покрајини може да се наводњава чак 750.000
ha, пре свега, јер постоје водни услови за наводњавање те површине, а уколико се канали за одводњавање преуреде и у исто време користе и за наводњавање тај циљ може бити још ближи. Наводњавање на 250.000 до 300.000 ha може да се изведе без већих
улагања.
Иако АП Војводна има добру хидрографску мрежу, коју чине
читав низ природних и вештачких водотока и акумулација, постоје велики комплекси пољопривредних парцела до којих није
обезбеђен довод воде за наводњавање. У том смислу се преко
ЈВП „Воде Војводине”, које је надлежно за управљање водама
на територији Покрајине, иницира израда техничке документације за системе за водоснабдевање за потребе наводњавања.
Веза са националном Стратегијом пољопривреде и руралног раз-
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воја 2014-2024. се остварује кроз спровођење оперативног циља
„унапређење земљишне инфраструктуре” у сврху реализације
постављених стратешких циљева преко Приоритетног подручја
„ефикасно управљање земљиштем и повећање доступности
земљишних ресурса”.
2.6.2. Циљеви мере
- Повећање просечног приноса и квалитета пољопривредних производа, нижи трошкови производње, нижа цена
пољопривредних производа,
- Повећање површина под системима за наводњавање и
одводњавање;
- Потпуна инфраструктурна уређеност у циљу стварања
одговарајућег обима и асортимана и сигурности понуде
квалитетне хране и сировина за прехрамбену индустрију
сходно природним, социјалним и економским погодностима.
2.6.3. Веза са мерама Националног програма за рурални развој
Републике Србије (НПРР) Национални програм за рурални развој Републике Србије (НПРР) није усвојен, и стога ова мера нема
везу са истим.
2.6.4. Крајњи корисници
1) физичко лице;
2) привредно друштво, предузетник и земљорадничка задруга;
3) јавно водопривредно предузеће.
2.6.5. Економска одрживост
Подносилац захтева мора да докаже финансијску способност за
кофинансирање инвестиције, уз давање средстава обезбеђења за
добро извршење посла.
2.6.6. Општи критеријуми за кориснике
- Корисник за инвестицију за коју подноси захтев, не сме
користи подстицаје по неком другом основу (субвенције,
подстицаји, донације) за исту намену, односно да иста
инвестиција није предмет другог поступка за коришћење
подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;
- У случају подношења захтева за финансирање инвестиције корисник мора да испуни доспеле обавезе по раније
одобреним инвестицијама финансираним од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
- Наменски користи и не отуђи нити да другом лицу на
коришћење инвестицију која је предмет захтева/уговора/
одлуке о додели средстава у периоду од пет година од
дана набавке опреме, машина и механизације, односно
изградње објекта;
- Корисник мора да је регулисао доспеле јавне дажбине
прецизиране конкурсом;
- Корисник и место реализације инвестиције морају бити
са територије АП Војводине.
2.6.7. Специфични критеријуми
- Физичко лице - дозвољени трошкови су ставке број 1 и 2
из прихватљивих трошкова;
- Привредно друштво, предузетник и земљорадничка задруга – дозвољени трошкови су ставке број 1 и 3 из прихватљивих трошкова;
- Јавно водопривредно предузеће - дозвољени трошак је
ставке број 3 и 4 из прихватљивих трошкова.
Прихватљиви трошкови
Редни број

Прихватљиви трошкови

1.

Набавка нове опреме за наводњавање

2.

Давање у закуп обрадивог пољопривредног
земљишта
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3.

Изградња система за наводњавање

4.

Израда пројектно-техничке документације за
изградњу и/или реконструкцију система за
наводњавање

2.6.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
инвестиције

Назив инвестиције

301.2.

Инвестиције у израду, унапређење или проширење
свих типова инфраструктуре мањег обима,
укључујући инвестиције у обновљиве изворе
енергије

Укупан износ средстава намењен за суфинансирање мере 301
Инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре
и услуга износи 575.000.000,00 динара. Целокупна мера се финансира из средстава Програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на терииторији АП Војводине у 2016.
години.
2.6.9. Критеријуми селекције
Биће дефинисани у зависности од специфичности финансираних инвестиције.
2.6.10. Интензитет помоћи
Корисници средстава и врсте радова,
односно намене улагања

% учешћа до

1. ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
1.1. Набавка нове опреме за наводњавање

50

1.2. Давање у закуп обрадивог
пољопривредног земљишта

100

2. ПРИВРЕДНО ДРУШТВО, ПРЕДУЗЕТНИК И
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА
2.1. Набавка нове опреме за наводњавање

50

2.2. Изградња система за наводњавање

50

3. ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ
3.1. Изградња система за наводњавање

100

3.2. Израда пројектно-техничке
документације за изградњу и/или
реконструкцију система за наводњавање

100

2.6.11. Индикатори/показатељи
Редни
број

Назив показатеља

1.

Број газдинстава која су дала земљиште у закуп

2.

Површина земљишта у хектарима под системима за
наводњавање

3.

Број изграђених/реконструисаних система за наводњавање

4.

Број израђених пројектно-техничких докумената и њихова
вредност

2.6.12. Административна процедура
Административну процедуру спроводи Покрајински секретаријат
за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Рок за подношење
пријава је 30 дана од објављивања огласа. Пријем пријава врши
стручна служба Секретаријата, а административну проверу врши
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комисија. Очекивано време за закључење уговора је 20 дана од завршетка конкурсног рока, а доношење решења о трансферу средстава
је по испостављеним доказима о реализацији уговорене обавезе.
Код јавног огласа за давање пољопривредног земљишта у закуп, исплата се врши по пристиглим пријавама до утрошка опредељених средстава.
2.7. Назив мере: Економске активности у смислу додавања
вредности пољопривредним производима као и увођење и сертификација система безбедности и квалитета хране, органских
производа и производа са ознаком географског порекла
Шифра мере: 304
2.7.1. Образложење
И поред раста свести о безбедности хране као приоритету у
очувању јавног здравља и битног фактора трговине прехрамбеним
производима, инвестиције у овој области су још увек недовољне.
Разлог томе није само недостатак финансијских средстава, већ и
слабо познавање концепта безбедности хране и последица које
из тога произлазе. Питање унапређења квалитета и безбедности
хране има пресудан утицај на способност прехрамбеног сектора да
се суочи са конкуренцијом на локалним, регионалним и међународним тржиштима. Унапређење система и капацитета у области
безбедности и квалитета хране подразумева стварање амбијента у
којем ће сви релевантни учесници у производном ланцу (државни
органи и организације, прехрамбена индустрија, академска заједница и потрошачи) поштовати стандарде Codex alimentarius-а, преузимајући одговорност и гарантујући сигурност и квалитет хране.
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2. Уколико је корисник правно лице или предузетник, мора
бити у активном статусу и уписан у регистар привредних
субјеката;
3. Да је инвестиција реализована у периоду од 16.11.2015. до
15.11.2016. године, при чему се под реализацијом инвестиције сматра извршење свих радњи везаних за консултантске услуге, сертификацију квалитета система и безбедности хране и набавку опреме (закључење купопродајног уговора, издавање докумената који прате опрему,
преузимање опреме, исплата цене у потпуности), као и
стављање инвестиције у функцију у складу са наменом;
4. Да подносилац пријаве нема неиспуњених уговорних
обавеза према Покрајинском секретаријату за пољопривреду водопривреду и шумарство по основу раније потписаних уговора;
5. Корисник мора да је регулисао доспеле јавне дажбине
прецизиране конкурсом;
6. Корисник и место реализације инвестиције морају бити
са територије АП Војводине.
2.7.7. Специфични критеријуми
Назив
сектора

Назив инвестиције

- Извршена лабораторијска
контрола сировина за производњу
пољопривредно-прехрамбених
производа са географским
пореклом и самих производа
од стране акредитованих
лабораторија;
- Предат елаборат за заштиту
географских ознака Заводу за
Подршка
интелектуалну својину у току
2016. године;
за заштиту
- Извршена контрола и
географског
порекла производа сертификација пољопривредно
прехрамбених производа са
географским пореклом од стране
које је издало сертификационо
тело овлашћено од стране
Министарства пољопривреде
и заштите животне средине и
Покрајинског секретаријата
за привреду, запошљавање и
равноправност полова

Изградња капацитета за примену и усвајање неопходних
захтевних процеса контроле квалитета, управљачке праксе и
логистичких аранжмана, инфраструктурних система за побољшање квалитета и безбедности хране, захтева велики напор државних органа и организација и приватног сектора.
2.7.2. Циљеви мере
- Стално унапређење безбедности и квалитета хране и
хране за животиње уз стално унапређивање укупног система безбедности хране;
- Већа примена међународних стандарда у производњи
хране и хране за животиње;
- Успостављање и јачање системског оквира за примену
шема квалитета;
- Успостављање ефективног система лабораторијске контроле хране и хране за животиње;
- Прилагођавање стандарда хигијене хране за објекте традиционалне и органске производње, као и производње у подручјима у којима постоје посебна географска ограничења.

- Извршена уплата за трошкове
увођења и сертификацију система
безбедности и квалитета хране у
2016. години;
- Сертификат;
Подршка за
- За KOSHER и HALAL
увођење система
сертификат записник
квалитета
инспектора надлежног за
послове пољопривреде, односно
ветеринарства којим се потврђује
да се у процесу производње
спроводе мере самоконтроле
према HACCP начелима.

2.7.3. Веза са мерама Националног програма за рурални развој
Републике Србије (НПРР)
Национални програм за рурални развој Републике Србије
(НПРР) није усвојен, и стога ова мера нема везу са истим.
2.7.4. Крајњи корисници
Крајњи корисници су физичка лица, предузетници, микро и
мали привредни субкјекти регистровани у Регистру пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју.
2.7.5. Економска одрживост
Подносилац захтева није у обавези да докаже економску одрживост пројекта.
2.7.6. Општи критеријуми за кориснике
1. Да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава
у складу са Правилником о начину и условима уписа и
вођења регистра пољопривредних газдинстава;

Неопходни услов који мора да
испуни потенцијални корисник

2.7.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
инвестиције

Назив инвестиције

304.2.

Подршка за заштиту географског порекла
производа

304.4.

Подршка за увођење система квалитета
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Укупан износ средстава намењен за суфинансирање мере 304
Економске активности у смислу додавања вредности пољопривредним производима као и увођење и сертификација система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са
ознаком географског порекла износи 900.000,00 динара.
2.7.9. Критеријуми селекције
Нису дефинисани критеријуми селекције.
2.7.10. Интензитет помоћи
Интензитет помоћи износи до 50% укупних прихватљивих
трошкова.
Минимални и максимални износ повраћаја средстава је следећи:
мин. 30.000 динара, макс. 200.000 динара.
2.7.11. Индикатори/показатељи
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пољопривредном производњом, сеоским окружењем и начином
живота. Стога је важно, пре свега, очувати и заштитити културну баштину и традиционалне вредности, али и нагласити значај
пољопривреде, кроз организацију традиционалних манифестација.
Одржавање сеоских манифестација типа сајмова и изложби које су везане за пољопривреду, прераду, исхрану и рурални
развој суфинансираће се са циљем: промоције пољопривредних
производа, проширења тржишта домаћих производа, као и ради
повезивања произвођача инпута, пољопривредних произвођача,
прерађивача, продаваца и купаца пољопривредних производа.
Научно стручне манифестације обрађиваће теме везане за: унапређење пољопривредне производње, прераду пољопривредних
производа, сигурност хране и квалитет производа, организовање
пољопривредних произвођача, рурални развој и друге теме од значаја.
2.8.2. Циљеви мере
- Јачање капацитета и промоција руралних средина;
- Повезивање пољопривредних произвођача.
2.8.3. Веза са мерама Националног програма за рурални развој
Републике Србије (НПРР)

Редни
број

Назив показатеља

1.

Укупан број подржаних пројеката за суфинансирање
трошкова увођења система квалитета

2.

Укупан број подржаних пројеката за суфинансирање
трошкова увођења и сертификације ознаке географског
порекла

3.

Укупан број подржаних пројеката за суфинансирање
трошкова увођења ISO 22000 система

4.

Укупан број подржаних пројеката за суфинансирање
трошкова увођења GLOBALGAP система

5.

Укупан број подржаних пројеката за суфинансирање
трошкова увођења BRC система

6.

Укупан број подржаних пројеката за суфинансирање
трошкова увођења IFS система

7.

Укупан број подржаних пројеката за суфинансирање
трошкова увођења FSSC 22000 система

8.

Укупан број подржаних пројеката за суфинансирање
трошкова увођења GOST-R система

9.

Укупан број подржаних пројеката за суфинансирање
трошкова увођења HALAL система

10.

Укупан број подржаних пројеката за суфинансирање
трошкова увођења KOSHER система

2.7.12. Административна процедура
Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство Решењем образује Комисију за разматрање пријава. Комисија
има обавезу да најмање једном месечно разматра пријаве и о томе
сачини записник на основу критеријума утврђених Правилником. Одлуке о додели средстава доноси покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство на основу записника
комисије. Уговор се закључује у року од 15 дана од дана доношења
одлуке о додели средстава. Средства се додељују бесповратно, по
пристиглим пријавама до утрошка опредељених средстава.
2.8. Назив мере: Трансфер знања и развој саветодавства –
Унапређење обука у области пољопривреде и руралног развоја
Шифра мере: 305
2.8.1. Образложење
Суфинансирањем одржавања традицоналних сеоских манифестација доприноси се јачању локалних заједница, очувању културне баштине, сеоских обичаја и традиције, које су уско повезане са

Национални програм за рурални развој Републике Србије
(НПРР) није усвојен, и стога ова мера нема везу са истим.
2.8.4. Крајњи корисници
Крајњи корисници одржавање традицоналних сеоских манифестација су образовне и научно-истраживачке установе с територије
АП Војводине, корисници буџетских средстава, којима је оснивач
Република Србија или АП Војводина, општине и удружења грађана с територије АП Војводине, у чијем су делокругу пољопривредне активности и рурални развој, осим удружења грађана која
се баве сточарском производњом, општине и удружења грађана
с територије АП Војводине, који се баве пољопривредном производњом, негују традиционалне вредности и баве се очувањем старих заната на селу, осим културно- уметничких друштава.
2.8.5. Економска одрживост
Подносилац захтева није у обавези да докаже економску одрживост пројекта.
2.8.6. Општи критеријуми за кориснике
- Да је корисник уписан у регистар Агенције за привредне
регистре;
- Да корисник има припремљен програм са сатницом манифестације;
- Да корисник има извод из записника или оверену одлуку
о прихватању организовања скупа;
- Да корисник има Статут оверен од стране АПР-а, уколико је удружење;
- Да корисник има израђен финансијски план;
- Да подносилац пријаве нема неиспуњених уговорних
обавеза према Покрајинском секретаријату за пољопривреду водопривреду и шумарство по основу раније потписаних уговора;
- Корисник мора да је регулисао доспеле јавне дажбине
прецизиране конкурсом;
- Корисник мора да је са територије АП Војводине.
2.8.7. Специфични критеријуми
Нема специфичних критеријума.
2.8.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
инвестиције

Назив инвестиције

305.2.

Информативне активности: сајмови, изложбе ,
манифестације, студијска путовања
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Укупан износ средстава намењен за суфинансирање мере 305
Трансфер знања и развој саветодавства – Унапређење обука у
области пољопривреде и руралног развоја износи 10.000.000,00
динара.
2.8.9. Критеријуми селекције
За научно истраживачке манифестације:

Редни
број

Тип критеријума за избор

Укупан број бодова

Бодови
Дa/нe
70

Организатор је обезбедио оперативно –техничке
услове за организовање манифестације (простор,
информационо - техничку подршку).

10/0

2.

Закључци научно - стручног скупа се саопштавају
путем средстава јавног информисања

10/0

3.

Резултати научног рада су примењиви и од помоћи
пољопривредним домаћинствима

10/0

4.

Манифестација је међународног карактера

10/0

1.

Манифестација која је предмет финансирања се
традиционално одржава више од 3 године у назад

10/0

6.

Одржавање манифестације подржавају и други
суорганизатори и донатори.

10/0

7.

Организатор је припремио основни материјал за
скуп
(зборник радова или апстракт).

10/0

Укупан број бодова

1.

Бодови
Да/не
135

Степен развијености јединица локалне
самоуправе (изнад републичког просека = 0; 8015/10/5/0
100% = 5; 60-80% = 10 и испод 60% републичког
просека = 15 бодова)
Манифестација је убележена у календар
манифестација и фестивала Туристичке
организације Војводине

10/0

3.

Организатор је добио препоруку за одржавање
манифестације од општине или месне заједнице

10/0

4.

Организатор је обезбедио оперативно–техничке
услове за организовање манифестације (простор,
информационо техничку подршку).

10/0

5.

Манифестација је регионалног или међународног
значаја

10/0

6.

Постоји континуитет одржавања манифестације
више година (до 2 године = 5; 3 до 4 године = 10; 15/10/5
преко 5 година 0 15 бодова)

2.

Одржавање манифестације подржавају и други
суорганизатори и донатори.

10/0

8.

Осмишљен је квалитетан програм
манифестације који има препознатљив ефекат
за руралну средину

30/0

9.

Број чланова удружења које организује
манифестацију је већи
од 20

10/0

10.

Удружење члан партнерстава за територијални
рурални развој

15/0

2.8.10. Интензитет помоћи
Интензитет помоћи за подршку одржавања традиционалних
сеоских манифестација износи до 100%.
Минимални и максимални износ повраћаја средстава за
подршку одржавања традиционалних сеоских манифестација је
следећи:

2.8.11. Индикатори/показатељи

Редни
број

Назив показатеља

1.

Број одржаних научно-стручних манифестација

2.

Број одржаних манифестација у форми сајмова и изложби

3.

Број одржаних локално-традиционалних манифестација

2.8.12. Административна процедура

За сајмове и изложбе везане за пољопривредну производњу и
локално-традиционалне манифестације:

Тип критеријума за избор

7.

мин. 40.000 динара, макс. 700.000 динара;

5.

Редни
број

29. децембар 2015

Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство Решењем образује Комисију за разматрање пријава. Комисија има обавезу да најмање једном месечно разматра пријаве и о томе сачини записник на основу критеријума утврђених
Правилником. Одлуке о додели средстава доноси покрајински
секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство на основу записника комисије. Уговор се закључује у року од 15 дана од
дана доношења одлуке о додели средстава. Средства се додељују
бесповратно, по пристиглим пријавама до утрошка опредељених
средстава.
2.9. Назив мере: Спровођење локалних стратегија развоја
Шифра мере: 202.1
2.9.1. Образложење
Социјална структура руралних подручја рефлектује односе
различитих субјеката или група у руралним срединама, њихове
обрасце понашања и улоге, и као таква значајно утиче на многе важне аспекте руралног развоја. Циљ унапређења социјалне
структуре и социјалних прилика руралних средина је јачање
унутрашњих потенцијала руралних заједница, односно јачање
њиховог капацитета за заједничко организовање и деловање.
На тај начин локалне заједнице се оспособљавају да самостално управљају сопственим развојем, боље артикулишу развојне
проблеме својих средина, са већим лобистичким потенцијалом
заговарају интересе својих грађана и нуде иновативна решења на
побољшању квалитета живота својих грађана. Стварањем критичне масе локалних актера оспособљених да преузму одговорност
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за креирање развоја своје заједнице и да узму активно учешће
у том процесу, јача се социјална структура руралних заједница
и њихов унутрашњи развојни потенцијал. У складу са тим, постављени оперативни циљеви су: мобилисање локалних људских
и социјалних потенцијала организовањем локалних акционих
група и LEADER приступа;
2.9.2. Циљеви мере
У дефинисању активности и мера за остварење овог циља, посебна пажња биће посвећена јачању локалних акционих група,
у смислу унапређења њихових ресурса и експертизе. Кроз ове
видове подршке уводиће се иновативне могућности управљања
путем јачања локалне иницијативе и одоздо на горе (bоttоm-up)
приступа руралном развоју. Сви видови локалних партнерстава
везаних за промоцију и активацију локалних вредности и производа, унапређење социјалног статуса депривилегованих делова
руралних заједница и решавање друштвене искључености, биће
промовисани и финансијски подстицани у сарадњи са другим
државним органима. Поред тога, биће подстицано креирање локалних развојних стратегија и акционих планова на решавању
развојних проблема и остварења бољих веза урбаних и руралних
подручја.
2.9.3. Веза са мерама Националног програма за рурални развој
Републике Србије (НПРР)
Национални програм за рурални развој Републике Србије
(НПРР) није усвојен, и стога ова мера нема везу са истим.
2.9.4. Крајњи корисници
Крајњи корисници су партнерства за територијални рурални
развој (у даљем тексту партнерства), односно, регистрована удружења грађана или друге непрофитне организације, са својством
правног лица, уколико за израду локалних стратегија руралног
развоја за коју подносе пријаву нису користили средства међународног донатора.
2.9.5. Економска одрживост
Подносилац захтева није у обавези да докаже економску одрживост пројекта.
2.9.6. Општи критеријуми за кориснике
1. Подносилац захтева треба да је делегиран организација
од стране партнерства;
2. Да је регистрован у АПР-у;
3. Да има обезбеђену сагласност најмање 10 партнера из
јавног, приватног и цивилног сектора;
4. Да има писмо о намерама представника општина;
5. Да има изјаву општине о подршци за територију партнерства;
6. Да има Анализу заинтересованих страна;
7. Да има Одлуку скупштине партнерства о именовању управног одбора.
2.9.7. Специфични критеријуми
Нема специфичних критеријума.
2.9.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
инвестиције

Назив инвестиције

202.1.1.

Једна или више мера дефинисаних областима А,
Б или В (по сопственом избору партнерства за
територијални рурални развој)

Укупан износ средстава намењен за суфинансирање мере 202.1.
Спровођење локалних стратегија развоја износи 3.000.000,00 динара.
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2.9.9. Критеријуми селекције
Нису дефинисани критеријуми селекције.
2.9.10. Интензитет помоћи
Интензитет помоћи износи до 100%.
Максимални износ повраћаја средстава је 250.000.
2.9.11. Индикатори/показатељи

Редни
број

Назив показатеља

1.

Број припремљених локалних стратегија руралног развоја
Програм LEADER

2.

Број реализованих пројеката у оквиру локалних стратегија
руралног развоја Програм LEADER

2.9.12. Административна процедура
Покрајински секретаријат за пољоприверду, водопривреду и
шумарство расписује конкурс за припрему локалних стратегија
руралног развоја Програм LEADER и реализацију пројеката у
оквиру локалних стратегија руралног развоја Програм LEADER.
Пристигле пријаве, које садрже неопходну документацију и које
су испуниле све услове из Конкурса, биће оцењене од стране комисије коју оснива Покрајински секретаријат за пољоприверду,
водопривреду и шумарство. Поступак оцењивања подразумева:
формирање евалуационе комисије, проверу да ли пријаве садрже
сву потребну документацију, оцењивање пријава према критеријумима за евалуацију, коју даје евалуациона комисија и израду
финалне ранг листе.
Најбоље рангирана партнерстава, под условом да су остварила преко 50 бодова оствариће право на подстицајна средства.
Испуњеност услова за доделу подстицајних средстава утврђује
евалуциона комисија,коју образује Секретар, а на основу критеријума.
2.10. Назив мере: Подршка пољопривредним стручним саветодавним службама за обављање саветодавних послова у складу са средњорочним програмом развоја саветодавних послова у
пољопривреди и Закона о обављању саветодавних и стручних
послова у пољопривреди
Шифра мере: 306
2.10.1. Образложење
Креирање и трансфер знања представљају веома важне мере
у области пољопривреде. Због тога је значај пољопривредних
стручних служби огроман када је у питању преношење знања
и креирање нових знања у складу са стварним потребама
пољопривредних произвођача.
У протеклим деценијама, пољопривредне стручне службе су
перманентно учествовале у ширењу информација, знања, иновација и технологија везаних за процес пољопривредне производње.
Због поседовне структуре и великог броја малих газдинстава,
неповољне старосне структуре и ниских прихода у руралним
срединама који се остварују од пољопривреде за пољопривредне
произвођаче је неопходно постојање развијене пољопривредне
саветодавне службе, пре свега, ради: усмеравања производње и
њеног системског организовања, утврђивања одређених правила
и имплементирња мера аграрне политике у ширу праксу, очувања
природне средине и природних ресурса, увођења нових савремених технологија у праксу и унапређења руралног развоја.
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Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине (у даљем
тексту: „Саветодавна служба”), представља систем који је састављен од лиценцираних саветодаваца, који су запослени у оквиру саветодавних сектора 12 пољопривредних стручних служби са
подручја Војводине и Енолошке станице из Вршца.
Саветодавни послови се обављају у складу са Средњорочним
програмом развоја саветодавних послова у пољопривреди АП
Војводине од 2016-2020 године и Правилника о организацији и
раду пољопривредне саветодавне службе АП Војвододине (који
су у процедури усвајања) и у складу са Стратегијом пољопривреде и руралног развоја за период 2014–2024. године.
Саветодавни послови у пољопривреди обављају се кроз следеће активности:
1) пружање стручних савета, препорука и саветодавне помоћи применом индивидуалних метода рада;
2) пружање стручних савета, препорука и саветодавне помоћи применом групних метода рада;
3) пружање стручних савета, препорука и саветодавне помоћи путем медија и друштвених мрежа, активним
учествовањем или приређивањем стручних текстова са
наменом јавног публиковања;
4) праћење, прикупљање и дисеминација података;
5) стручна континуирана општа и специјалистичка едукација саветодаваца;
6) примењена истраживања од значаја за пољопривреду
АП Војводине;
7) организација и извођење демонстративних огледа и других активности у служби преноса знања и информација
из области од значаја за пољопривреду АП Војводине;
8) узорковање и лабораторијско испитивање појединих параметара од значаја за активности и мониторинг саветодавног рада као и добијање резултата у појединачним
сегментима који чине слику стања у пољопривреди АП
Војводине;
9) прикупљање и дисеминација података за функционисање система рачуноводствених података на пољопривредним газдинствима,
10) праћење, прикупљање и дисеминација података за Систем тржишних информација у пољопривреди Србије
(СТИПС);
11) праћење и извештавање о сезонским пољопривредним
радовима у гајеним усевима (ЕУРОСТАТ);
12) остале активности по налогу Секретеријата у складу са
законом.
Мониторинг и евалуацију саветодавног рада спроводи Секретаријат, односно на захтев Секретаријата могу се ангажовати и
Центар за усавршавање. Центар за усавршавање пољопривредних
саветодаваца је овлашћена организација Покрајинког секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, у складу са
Законом о обављању саветодавних послова, за едукацију и усавршавање пољопривредних саветодаваца и пољопривредника.
Центар за усавршавање у оквиру свог рада обавља следеће
послове:
- Израда годишњег Програма рада Центра за усавршавање,
- Успостављање и администрација базе података о
стручњацима, институцијама и осталима учесницима
који поседују специфична знања и вештине од значаја за
производњу и прераду пољопривредних производа, рурални развој и друга битна знања за Центар за усавршавање,
- Израда годишњег програма тренинга и обука (специјализованих и општих) пољопривредних саветодаваца,
- Организовање едукација, курсева, радионица и практичних обука за пољопривредне саветодавце,
- Организовање предавања, едукација, курсева, радионица
и практичних обука за пољопривредне произођача,
- Учешће у припреми изради и штампи пропратних материјала за потребе Пољопривредне саветодавне службе
АПВ везано за курсеве, радионице, семинаре,
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- Израда и штампање посебних појашњења за потребе
пољопривредних произвођача из области пољопривреде
или аграрне политике,
- Врши мониторинг и еволуацију рада одржаних тренинга
и курсева,
- Успостављање, администрација и одржавање портала
Едукативног центра,
- Припрема и реализација послова и активности везане за
лиценцирање саветодаваца у складу са законом и правилницима који уређују ове области,
- Формира јединствену базу података о одржаним едукацијама и лицима која су похађала едукације,
- Предлаже, припрема и организује стручне екскурзије и
студијске посете за саветодавце и пољопривредне произвођаче,
- Учествује у организацији наступа Пољопривредне саветодавне службе АП Војводине на различитим пољопривредно-прехрамбеним сајмовима и сличним манифестацијама у земљи и иностранству,
- Координира и сарађује са Програмским саветом,
- Учествује у припреми и реализацији семинара
пољопривредних саветодаваца АП Војводине,
- Координира рад радних група за израду пројеката и
програма планираних за текућу годину, од значаја за
пољопривреду АП Војводине, а за потребе Саветодавне
службе и Покрајинског секретаријата за пољопривреду,
водопривреду и шумарство,
- Прати и усмерава рад Пољопривредне саветодавне службе АП Војводине у складу са Годишњим програмом и налогом Секретаријата,
- Учествује у праћењу реализације пројеката саветодаваца
и изради различитих анализа за потребе Секретаријата,
- Остварује сарадњу са институцијама и појединцима из
земље и иностранства на пословима од значаја за свој рад,
- Успостављање сарадње са другим едукативним центрима у земљи и иностранству у циљу размене програма,
идеја и полазника ,
- У сарадњи са Програмским саветом ПСС АПВ предлаже план и методологију примењених истраживања који
су саставни део Годишњег програма,
- Даје предлог плана специјалистичких едукација Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство,
- Даје предлог потребних лабораторијских испитивања у функцији унапређења саветодавних послова и
пољопривреде у АП Војводини,
- Обавља остале послове у складу са законом и потребама
Секретаријата.
Ради ефикасног остварења постављених циљева, Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине је дужна да континуирано прати научна достигнућа, светске трендове и захтеве тржишта,
ослањајући се једнако на сопствене резултате, знање и искуство,
као и на искуство, знање и резултате научних, истраживачких
и стручних образовних институција у земљи и иностранству у
пољопривреди са којима службе остварују сарадњу у свом раду.
Неопходно је јачати и модернизовати пољопривредну саветодавну службу, како у погледу унапређења људских капацитета
(повећање знања, вештина и броја људи), тако и у погледу опремљености, да би у сваком моменту могла одговорити на захтеве
пољопривредних произвођача и пружити им адекватне информације, вештине и знања.
2.10.2. Циљеви мере
- Подизање општег нивоа знања и информисаности у
пољопривреди код пољопривредних произвођача,
- Повећање конкурентности њихових газдинстава,
- Повећање профитабилности производње,
- Виши ниво и брзина усвајања технолошких иновација у
пољопривредној производњи,
- Обезбеђење задовољавајућег квалитета пољопривредних производа као и обезбеђење производње хране у
складу са принципима безбедности хране,
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- Подстицање интересног удруживања пољопривредних
произвођача,
- Очувања природних ресурса, заштите животне средине,
- Побољшање услова и културе живљења на селу.
2.10.3. Веза са мерама Националног програма за рурални развој
Републике Србије (НПРР)
Национални програм за рурални развој Републике Србије
(НПРР) није усвојен, и стога ова мера нема везу са истим.
2.10.4. Крајњи корисници
Крајњи корисници су 12 пољопривредних стручних служби (
која су привредна друштва чији је оснивач Република Србија) са
подручја АП Војводине и Енолошка станица из Вршца.
Распоред општина и број саветодаваца у оквиру којих пољопривредне стручне службе спроводе планиране мере дат је у табели.
Редни
број

Пољопривредна
стручна служба

“ПСС
Пољопривредна
станица” д.о.о. Нови
Сад

1.

Број
пољопривредних
саветодаваца

Подручје
деловања

6+2

Нови Сад,
Жабаљ,
Тител, Бач,
Ср. Карловци,
Темерин, Беочин,
Бачка Паланка,
Бачки Петровац

6+2

Вршац,
Пландиште, Бела
Црква, Ковин

3.

“ПСС Бачка Топола”
д.о.о. Бачка Топола

5+1

Бачка Топола,
Мали Иђош

4.

“ПСС Рума” д.о.о.
Рума

6+1

Рума, Ириг,
Инђија

5.

“ПСС Сомбор” д.о.о.
Сомбор

6+2

Сомбор, Апатин,
Оџаци

6.

“ПСС Институт
Тамиш” д.о.о.
Панчево

8

Панчево,
Алибунар,
Ковачица, Опово

7.

“ПСС Сента” д.о.о.
Сента

4+1

Сента, Ада,
Кањижа, Чока

8.

“ПСС Суботица” ад
Суботица

4+1

Суботица

9.

“ПСС Врбас” д.о.о.
Врбас

6

Врбас, Кула,
Србобран, Бечеј

10.

“ПСС Зрењанин”
д.о.о. Зрењанин

7+2

Зрењанин,
Житиште, Сечањ,
Нова Црња, Нови
Бечеј

6

Кикинда, Нови
Кнежевац

12.

“ПСС Сремска
Митровица” д.о.о.
Сремска Митровица

6+1

Сремска
Митровица, Шид,
Стара Пазова и
Пећинци

13.

“Енолошка станица”
д.о.о. Вршац

1

Вршац и друге
општине (по
потреби)

2.

“ПСС Агрозавод”
д.о.о. Вршац

“ПСС Кикинда” д.о.о.
11.
Кикинда

УКУПАН БРОЈ
САВЕТОДАВАЦА:

71+13

Укупан број саветодаваца који ће бити ангажовани у 2016. години на пословима саветодавства је 84, с тим што ће тринаест
саветодаваца који су у табели придодати на основни број саве-
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тодаваца (саветодавци извршиоци), бити ангажовано на пословима саветодавства и дисиминације информација Прогнозно – извештајне службе АПВ.
2.10.5. Економска одрживост
Није примењиво.
2.10.6. Општи критеријуми за кориснике
1. Корисник мора да је уписан у одговарајући регистар (Регистар привредних субјеката, Регистар научно-истраживачких установа, Регистар иновационих организација);
2. Корисник мора да испуњава услове прописане Законом
о обављању саветодавних послова у области пољопривреде, када је у питању делатност којом се баве
3. Да су основани од стране Републике Србије,
4. Корисник мора да је са територије АП Војводине.
2.10.7. Специфични критеријуми
- Да имају запослене лиценциране пољопривредне саветодавце уписане у Регистар пољопривредних саветодаваца,
- Да располажу опремом неопходном за обављање саветодавних послова: аутомобили, компјутери и GPS уређаји,
- Да имају Годишњи план усавршавања, пољопривредних
саветодаваца и пољопривредних произвођача,
- Да имају Годишњи план рада Центра за усавршавање
пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача.
2.10.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
инвестиције

Назив инвестиције

306

Подршка пољопривредним стручним саветодавним
службама за обављање саветодавних послова
у складу са средњорочним програмом развоја
саветодавних послова у пољопривреди и Закона
о обављању саветодавних и стручних послова у
пољопривреди

Прихватљиви трошкови за обављање саветодавних послова:
Врста трошкова:

Износ средстава

1.1. Саветодавни послови
Корисници средстава: Пољопривредне
стручне службе АП Војводине и Енолошка
станица из Вршца

85.200.000,00

1.2.Едукација и усавршавање саветодаваца
Корисник средстава: Овлашћена организација

2.500.000,00

1.3.Рад Центра за усавршавање
Корисник средстава: Овлашћена организација

5.300.000,00

Укупно

93.000.000,00

Прихватљиви трошкови у износу од 85.200.000,00 динара, који
се односе на 1.1. Саветодавне послове, које обављају саветодавци
на терену, су следећи: трошкови рада (плата) запослених саветодаваца, трошкови функционисања који обухватају трошкове:
мобилног интернета (СИМ картица); једногодишњу претплату
за приступ Triamble Municipal Reporter web сервису за подршку
рада GPS уређаја, сервисирање ових уређаја, трошкове горива,
телефонске претплате и друге материјалне и режијске трошкове,
као што су регистрација, осигурање и сервис аутомобила и рачунара, режијски трошкови и трошкови канцеларијског материјала,
трошкове СМС трансакције (пакет од одређеног броја СМС порука за потребе саветодавне службе АПВ). На трошкове фунционисања може се утрошити до 20% висине одобрених средстава.
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Прихватљиви трошкови, у износу од 2.500.000,00 динара, за
1.2. Едукације и усавршавање пољопривредних саветодаваца и
пољопривредних произвођача, подразумевају следеће: трошкови
организовања IX Семинара саветодаваца Пољопривредне саветодавне службе АП Војводине и едукативних модула за саветодавце. Сходно томе прихватљиви трошкови су: трошкови смештаја
учесника едукација, трошкови предавача, трошкови исхране,
трошкови свечане вечере, трошкови штампања едукативних
материјала позивница и програма, трошкови превођења и коришћења опрема за симултано превођење (уколико има страних
предавача), трошкови кетеринга, изнајмивања сале, трошкови
јавне набавке.
Прихватљиви трошкови, у износу од 5.300.000,00 динара, који
се односи на 1.3. Рад Овлашћене организације Центра за усавршавање пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача подразумева следеће: трошкове стално запослених и
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запослених на привремено повременим пословима, одржавање и
регистрацију возила која се користе за потребе Овлашћене организације Центра за усавршавање пољопривредних саветодаваца
и пољопривредних произвођача, штампање брошура и извештаја,
трошкови израде новог софтвера за праћење рада саветодаваца
и параметара са пољопривредних гадинстава са којима саветодавци сарађују и прикупљају податке, трошкови јавне набавке,
режијски трошкови, трошкови сервисирања опреме, трошкове
канцеларијског материјала, телефонских рачуна и друго.
За све мера које се односи на развој саветодавства (делови
мера од 1.1.закључно са тачком 1.3.) прихватљиви трошкови су
и трошкови ПДВ који су обавезна ставка коју корисници морају
измирити.
2.10.9. Критеријуми селекције
Број активности

Бодови за
појединачну
активност

Редни
број

Активност

1.

ИНДИВИДУАЛНЕ МЕТОДЕ РАДА

1.1.

Партнерска пољопривредна газдинства

20 - 30

1.1.1.

Саветодавни рад на терену са партнерским пољопривредним
газдинством

80 - 150

3,00

1.1.2.

Саветодавни рад у ПСС са партнерским пољопривредним
газдинством

0 – 20

0,30

1.2.

Остала пољопривредна газдинства

100 -300

1.2.1.

Саветодавни рад на терену са осталим пољопривредним
газдинствима

1,00

1.2.2.

Саветодавни рад у ПСС са осталим пољопривредним газдинствима

0,30

1.3.

Помоћ при попуњавању формулара, апликационих образаца и
израда других докумената

по саветодавцу
(мин. – макс.)

по ПСС
(мин. – макс.)

1.3.1.

Формулари и апликациони обрасци

0 – 500

0,50

1.3.2.

Бизнис/пословни план

0 – 10

10,00

2.

ГРУПНЕ МЕТОДЕ РАДА

2.1.

Радионица

5 – 20

10,00

2.2.

Предавање

5 – 10

10,00

2.3.

Трибина

0 – 10

2.4.

Демонстрациони оглед

2.4.1.

Учешће у демонстрационом огледу

2.5.

Дан поља

2.5.1.

Учешће у дану поља

10,00
1–3

0–3

20,00
1–3

1–3

5,0

2.6.

Рад са земљорадничком задругом

0–5

2.6.1.

Саветодавни рад са земљрадничком задругом - посета

0 – 20

1 – 10

2.7.

Рад са удружењима, асоцијацијама и групама пољопривредних
произвођача

3–6

2.7.1.

Саветодавни рад са удружењима, асоцијацијама и групама
пољопривредних произвођача – посета

12 – 24

2,50

3.

МАСОВНЕ МЕТОДЕ РАДА

3.1.

ТВ наступи

0 – 12

5,00

3.2.

Радио наступи

0 – 12

3,00

3.3.

Текст на Порталу ПСС АПВ

2 – 12

3,00

3.4.

Текст у новинама

0 – 12

5,00

3.5.

Текст за Зелену прогнозу

6 – 24

5,00

4.

ПРАЋЕЊЕ, ПРИКУПЉАЊЕ И ДЕСИМИНАЦИЈА ПОДАТАКА

2,50

4.1.

СТИПС

4.1.1

Извештај који не укључује кванташке пијаце

430

0,25

4.1.2

Извештај који укључује кванташке пијаце

534

0,25

29. децембар 2015
4.2.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 54 - Страна 2295

Извештаји о сезонским пољопривредним радовима

4.2.1.

Праћење и извештавање у ратарству (извештај)

0 – 25

47

0,50

4.2.2.

Праћење и извештавање у воћарству (извештај)

0 - 22

22

0,50

4.3.

Извештаји за потребе Покрајинског секретаријата за
пољопривреду, водопривреду и шумарство

4.3.1.

Извештаји за израду Информација за Покрајинску владу

4.4.

FADN

4.4.1.

FADN пољопривредна газдинства

0 – 10

4.4.2.

Посета FADN пољопривредном газдинству

0 – 40

0 – 10

1,00

5,00

2.10.10. Интензитет помоћи
Интензитет помоћи за саветодавне послове износи 100%.
2.10.11. Индикатори/показатељи
Редни број

Назив показатеља

1.

Број ангажованих лиценцираних саветодаваца

2.

Број реализованих пројеката

3.

Број регистрованих пољопривредних произвођача обухваћених саветодавним радом

4.

Број модула едукација

5.

Број саветодаваца који је учествовао у едукативним модулима

6.

Број произвођача који је учествовао у едукацијама

7.

Број произвођача који воде матичну евиденцију биљне производње-књигу поља

8.

Број произвођача који воде евиденцију о примени пестицида

9.

Број произвођача код којих је праћена и анлизирана производња по ФАДН методологији

10.

Број пољопривредних произвођача који су у систему подршке Секретаријата и који су у систему мониторинга
Саветодавне и Прогнозно извештајне службе

2.10.12. Административна процедура
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство упућује Јавни позив корисницима мере (пољопривредне стручне службе са подручја АП Војводине и Енолошка станица из Вршца) за учешће у реализацији дела мере 1.1. да у року
од 10 дана подносу захтев за учешће у реализацији планираних
мера, уз који прилажу пропратну тражену документацију дефинисану у оквиру јавног позива. Критеријуми, систем бодовања и
друга питања од значаја регулисана су Правилником.
У року од 30 дана покрајински секретар доноси одлуку о исплати, након чега Секретаријат са свим учесницима у реализацији
дела мере 306 закључује уговоре путем којих се регулишу права и
обавезе у вези са извршењем уговорених послова и обавеза. Овим
уговорима се дефнишу: врста и обим послова, рокови, начин извршавања послова, лица која учествују у реализацији наведених
послова, висина накнаде за обављање послова и остала питања од
значаја за извршење права и обавеза.
Након сваког квартала и након прегледа извештаја о раду у
претходном кварталу Секретаријат потписује анексе уговора о
исплати средстава за претходни квартал.
3.ОСТАЛЕ МЕРЕ
3.1. Назив мере: Унапређење сточарства – Одгајивачки програм
Шифра мере: 603
3.1.1. Образложење
Сектор: сточарство
Укупна вредност производње у сточарству у Аутономној Покрајини Војводини у 2015. години, односно учешће сточарства
у структури укупне пољопривредне производње износи испод

30%, што је испод критичне тачке, а нарочито у односу на високо
развијене земље, где је то учешће преко 70%. У Војводини, која
располаже повољним природним условима за развој пољопривреде, број условних грла по хектару обрадиве површине износи
свега 0,27 или мање (1 условно грло = 500 kg живе мере). Ови
показатељи су знак екстензивне укупне пољопривредне производње у односу на реалне потенцијале, а нарочито у односу на
европске земље са развијеном привредом, које нису запоставиле
пољопривреду и где је број грла по јединици површине 5 до 7
пута већи.
Спровођењем одгајивачких мера у сточарству за даљи приплод
се одабирају само квалитетна приплодна мушка и женска грла,
која ће те позитивне особине у повећању производње пренети на
потомство. Овом Мером омогућава се развој и веће учешће сточарства у укупној пољопривредној производњи, спровођење селекције, одгајивање и контролисано размножавање племенитих и
аутохтоних врста и раса стоке, производња новостворених раса и
хибрида стоке, повећање продуктивности по грлу у производњи
млека, меса, јаја, вуне и меда, као и смањење утрошка сточне хране по јединици производа. На овај начин ће се смањити укупни
трошкови по јединици мере, наши сточарски производи ће бити
конкурентнији истим производима у земљама ЕУ, чиме ће се повећати: извоз, прилив девизних средстава, стопа запослености и
производња у сточарству.
На овај начин се врши реализација Дугорочног програма мера
за спровођење одгајивачког програма у Аутономној Покрајини
Војводини за период 2015–2019. година.
Планирани обим мера за 2016. Годину ће бити ускађен са утврђеним Дугорочним програмом мера за спровођење одгајивачког програма у Аутономној покрајини Војводини за период 2015–
2019. година, у складу са расположивим средствима у Буџету АП
Војводине.
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3.1.2. Циљеви мере
1. Развој сточарске производње у АП Војводини;
2. Повећање учешћа сточарске производње у укупној
пољопривредној производњи;
3. Побољшање расног састава сточног фонда у АПВ кроз
одгајивачки програм;
4. Спровођење селекцијских мера у сточарству;
5. Одгајивање и контролисано размножавање племенитих
и аутохтоних врста и раса стоке;
6. Производња новостворених раса и хибрида стоке;
7. Повећање продуктивности по грлу.
3.1.3. Веза са мерама Националног програма за рурални развој
Републике Србије (НПРР)
Национални програм за рурални развој Републике Србије
(НПРР) није усвојен, и стога ова мера нема везу са истим.
3.1.4. Крајњи корисници
- Правна лица - одгајивачке организације (основне одгајивачке организације, организације са посебним
овлашћењима и регионалне одгајивачке организације)
са територије АП Војводине које спроводе одгајивачке
мере, а испуњавају услове из члана 7., 8., 9. и 10. Закона о сточарству (‘’Службени гласник РС’’, број 41/09 и
93/12),
- Одгајивачке организације са територије АП Војводине које спроводе послове контроле одгајивачког програма а испуњавају услове из члана 9. Закона о сточарству
(‘’Службени гласник РС’’, број 41/09 и 93/12),
- Главна одгајивачка организација са територије АП
Војводине која спроводи обављање послове контроле
спровођења одгајивачког програма.
3.1.5. Економска одрживост
Подносилац захтева није у обавези да докаже економску одрживост пројекта.
3.1.6. Општи критеријуми за кориснике
- Корисник средстава мора имати припремљен Годишњи
програм мера за спровођење одгајивачког програма, у
којем су дефинисани подаци о подручју на коме се спроводи програм, кадровској и техничкој опремљености за
спровођење програма;
- Главна одгајивачка организација треба да има усвојен
извештај и резултате обављених послова контроле спровођења одгајивачких програма у АПВ,
- Корисник мора да је регулисао доспеле јавне дажбине
прецизиране конкурсом,
- Корисник и реализација инвестиције морају бити са територије АП Војводине.
3.1.7. Специфични критеријуми
Корисници који спроводе одгајивачке мере и послове контроле
морају да испуњавају услове из члана 7, 8, 9. и 10. Закона о сточарству (‘’Службени гласник РС’’, број 41/09 и 93/12).
3.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
инвестиције

Назив инвестиције

401.1.1.

Спровођење одгајивачких мера у говедарству,
свињарству, овчарству и козарству, живинарству,
код копитара и у пчеларству

401.1.2.

Послови контроле спровођења одгајивачког
програма

Укупан инос средстава који је опредељен за реализацију
мере 603 Унапређење сточарства – одгајивачки програм износи
40.000.000,00 динара. Од наведених средстава 3.200.000,00 дина-
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ра ће се користити за послове контроле од стране Главне одгајивачке организације. Преостали износ средстава од 36.800.000,00
динара ће се расподелити у односу 88% за рад основних одгајивачких организација и организација са посебним овлашћењима и
12% за рад регионалних одгајивачких организација.
Листа прихватљивих трошкова:
1. Спровођење одгајивачког програма у говедарству
Редни број

Прихватљиви трошкови
Аутохтоне расе говеда
Подолска раса

1

Селекцијске смотре
Буша

1

Селекцијске смотре

2

Контрола продуктивности уматичених крава
Племените расе говеда
Сименталска раса

1

Селекцијске смотре

2

Линеарна оцена првотелки

3

Контрола млечности уматичених крава

4

Контрола биковских мајки

5

Перформанс тест бикова

6

Биолошки тест бикова

7

Прогени тест на млечност

8

Прогени тест за телесну грађу
Холштајн фризијска раса

1

Селекцијске смотре

2

Линеарна оцена првотелки

3

Контрола млечности уматичених крава

4

Контрола биковских мајки

5

Перформанс тест бикова

6

Биолошки тест бикова

7

Прогени тест на млечност

8

Прогени тест за телесну грађу
Brown swiss rasa

1

Селекцијске смотре

2

Линеарна оцена првотелки

3

Контрола млечности уматичених крава

4

Контрола биковских мајки

5

Биолошки тест бикова

Спровођење одгајивачког програма у свињарству
Редни број

Прихватљиви трошкови
Аутохтоне расе
Мангулица

1

Контрола продуктивности уматичених крмача
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Контрола продуктивности уматичених
нерастова

4

Контрола матичних јата кокоши лаког типа у
експлоатацији

Племените расе

5

Контрола чистих раса кокошака

1

Селекцијска смотра свиња

6

Контрола матичних јата ћурака у одгоју

2

Контрола продуктивности уматичених крмача

7

3

Контрола продуктивности уматичених
нерастова

Контрола матичних јата ћурака у
експлоатацији

8

Тест бројлера

4

Одабирање и контрола нерастовских мајки

9

Тест носиља конзумних јаја

5

Перформанс тест нерастова

6

Перформанс тест назимица

1

Контрола матичних јата кокоши тешког типа
у одгоју

7

Биолошки тест нерастова

2

8

Прогени тест нерастова

Контрола матичних јата кокоши тешког типа у
експлоатацији

2

Спровођење одгајивачког програма у овчарству и козарству
Редни број

Прихватљиви трошкови

Економске расе и хибриди

Спровођење одгајивачког програма код копитара
Редни број

Аутохтоне расе

Аутохтоне расе оваца
Цигаја, виторога жуја
1

Селекцијске смотре

2

Контрола продуктивности оваца

Нониус, домаћи брдски коњ
1

Селекцијске смотре

2

Контрола продуктивности уматичених кобила
са познатим пореклом

3

Коришћење у репродукцији пастува,
које одреди стручна комисија као
висококвалитетне пастуве у оквиру матичних
запата на ергелама и индивидуалним
газдинствима

4

Одгој подмлатка оба пола у старости од 1 до 3
године који потичу из сопствене производње
на ергелама

5

Одгој подмлатка оба пола у старости од 1 до 3
године који потичу из сопствене производње
на индивидуалним газдинствима

Племените расе оваца
1

Селекцијске смотре оваца

2

Контрола продуктивности оваца

3

Перформанс тест овнова

4

Биолошки тест овнова

5

Прогени тест овнова

6.

Вештачко осемењавање оваца
Племените расе коза

1

Селекцијске смотре коза

2

Контрола продуктивности коза

3

Контрола млечности коза

4

Биолошки тест јарчева

5

Вештачко осемењавање коза

Спровођење одгајивачког програма у живинарству
Редни број

Балкански магарац
1
1

Селекцијске смотре

2

Контрола продуктивности уматичених кобила
са познатим пореклом

3

Коришћење у репродукцији пастува,
које одреди стручна комисија као
висококвалитетне пастуве у оквиру матичних
запата на ергелама и индивидуалним
газдинствима

4

Одгој подмлатка оба пола у старости од 1 до 3
године који потичу из сопствене производње
на ергелама

5

Одгој подмлатка оба пола у старости од 1 до 3
године који потичу из сопствене производње
на индивидуалним газдинствима

Аутохтоне расе живине

1

Идентификација и обележавање

2

Контрола продуктивних својстава

1

Контрола матичних јата кокоши тешког типа
у одгоју

2

Контрола матичних јата кокоши тешког типа у
експлоатацији

3

Контрола матичних јата кокоши лаког типа у
одгоју

Економске расе и хибриди

Селекцијске смотре
Племените расе коња

Прихватљиви трошкови

Сомборска капорка, голошијан, сомборска
(подунавска) гуска, домаћа патка, домаћа ћурка

Прихватљиви трошкови

Спровођење одгајивачког програма у пчеларству
Редни број

Прихватљиви трошкови
Пчеле

1

Квалитетне пчелиње матице из линија

2

Перформанс тест линија

Страна 2298 - Броj 54

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

3

Прогени тест пчелињих матица

4

Селекција пчела на продуктивност

5

Праћење нових екотипова домаће Царнице

6

Тест трутовских мајки

3.1.9. Критеријуми селекције

29. децембар 2015

4.

Број уматичених грла оваца

5.

Број уматичених грла коза

6.

Број комада уматичене живине

3.1.12 Административна процедура

Нису дефинисани критеријуми селекције

Покрајински секретар за пољопривреду,водопривреду и шумарство решењем образује комисију за разматрање пријава.

3.1.10 Интензитет помоћи
Интензитет помоћи износи до 100%.
Минимални и максимални износ повраћаја средстава је следећи:
мин. 1.000 динара, макс. 5.000.000 динара;
3.1.12. Индикатори/показатељи

Ближи услови за коришћење средстава утврђују се уговором
између Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство и одгајивачке организације.
Уколико се спроведе већи обим појединих одгајивачких мера
од обима предвиђеног конкурсом, а највише до максималног годишњег обима појединих мера утврђених Дугорочним програмом, тада ће цена по јединици мере бити сразмерно нижа.

Редни
број

Назив показатеља

1.

Укупан број уматичених грла стоке

Расподелу средстава утврђује покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство на основу резултата
спроведеног конкурса. Конкурсом се утврђују услови за добијање
подстицаја, потребна документација, критеријуми, рокови, као и
остале информације везане за подношење пријаве на конкурс.

2.

Број уматичених грла говеда

Анекс 1. Идентификациона картa АП/ЈЛС са упутством за попуњавање

3.

Број уматичених грла свиња

Табела 1. Показатељи које је потребно навести у Анексу 1 уводног дела Програма
Јединица
мере

Назив показатеља

Вредност, опис показатеља

Година

Извор
податка

ОПШТИ ПОДАЦИ
Административни и географски положај
Аутономна покрајина

назив

Војводина

Устав РС

Регион

назив

Војводина

рзс*

Област

назив

/

рзс*

Град или општина

назив

/

Површина

км²

21.614

2012

рзс*
рзс*

рзс*

Број насеља

број

467

2012

Број катастарских општина

број

446

2012

Подручја са отежаним условима рада у пољопривреди (ПОУРП)1

број

рзс*
Правилник

Демографски показатељи
Број становника

број

1.922.017

2012

рзс**
рзс*

Број домаћинстава

број

696.157

2011

Густина насељености (број становника / површина, км²)

ст/km²

89

2012

Промена броја становника 2011:2002 (2011/2002*100 – 100)

%

рзс**

- у руралним подручјима АП/ЈЛС

%

Учешће становништва млађег од 15 година

%

14,36

2011

рзс**

Учешће становништва старијег од 65 година

%

16,38

2011

рзс**

Просечна старост

година

Индекс старења2

рзс**

41,83

2012

рзс*

119,64

2012

рзс*
рзс*

Без школске спреме и са непотпуним основним образовањем

%

215.213

2011

Основно образовање

%

359.761

2011

рзс*

Средње образовање

%

842.142

2011

рзс*

Више и високо образовање

%

232.874

2011

рзс*

Учешће пољопривредног у укупном становништву

%

процена
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Природни услови
равничарски,
брдски

Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски, планински)

опис

интерни

Преовлађујући педолошки типови земљишта и бонитетна класа3

опис

Клима (умерено-континентална, субпланинска, ...)

опис

умерено-континентална

интерни

Просечна количина падавина

мм

611

интерни

Средња годишња температура

ºC

11

интерни

Хидрографија (површинске и подземне воде)

опис

Дунав, Сава, Тиса, Босут, Бегеј,
Тамиш, Караш, Златица, Нера,
Криваја, Чик, Мостонга и Плазовић.
Већа језера: Палић, Лудашко,
Лединачко, Обедска бара

интерни

Површина под шумом

ha

121.757

2012

интерни

рзс*

Учешће површина под шумом у укупној површини АП/ЈЛС

%

Пошумљене површине у претходној години

ha

839

2012

рзс*
рзс*

Посечена дрвна маса

m³

669.728

2012

рзс*

147.624

2012

ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ
Стање ресурса
Укупан број пољопривредних газдинстава:

број

рзс***
Управа за
трезор4

Број регистрованих пољопривредних газдинстава (РПГ):

број

- породична пољопривредна газдинства

%

- правна лица и предузетници

%

Коришћено пољопривредно земљиште (КПЗ)

ha

1.608.896

2012

Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС

%

74,20

2012

ha, %

1.466.176 ha (91,1%), оранице и
баште; 16.865 ha (1,0%), воћњаци;
5.002 ha (0,3%), виногради; 114.638
ha (7,1%) ливаде и пашњаци; 6.215
ha (0,3%) остало

2012

рзс***

ha, %

976.243 ha (60,7%) жита; 346.943 ha
(21,5%) инд.биље; 15.190 ha (0,9%)
2012
поврће; 45.854 ha (2,8%) крмно
биље; 81.944 ha (5,1%) остало

рзс***

Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде и пашњаци, остало5

Жита, индустријско биље, поврће, крмно биље, остало

6

Просечна величина поседа (КПЗ) по газдинству

ha

11,18

Обухваћеност пољопривредног земљишта комасацијом

ha

/

2012

рзс***

рзс***
интерни

Обухваћеност земљишта неким видом удруживања

ha

/

Пољопривредна газдинства која наводњавају КПЗ

број

7.385

Одводњавана површина КПЗ

ha

/

Наводњавана површина КПЗ

ha

58.251

Површина пољ.земљишта у државној својини на територији АП7

ha

/

Површина пољ.земљишта у државној својини која се даје у закуп:

ha

/

интерни

физичка лица : правна лица

%

/

интерни

Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице пчела

број

252.434 говеда; 1.398.496 свиња;
271.774 оваца; 60063 коза;
11.972.458 живине; 125.147
кошница пчела

2012

рзс***

Трактори, комбајни, прикључне машине

број

107.745 трактора; 10.653 комбајна;
406.081 прикључна машина

2012

рзс***

Пољопривредни објекти8

број

404.902

2012

рзс***

Хладњаче, сушаре, стакленици и пластеници

број

607 хладњача, 1.431 сушара, 327
стакленика; 9.860 пластеника

2012

рзс***

Употреба мин. ђубрива, стајњака и средстава за заштиту биља

ha, број
ПГ

1.343.793 ha, 104.845 ПГ, минерална
ђубрива; 118.522 ha, 52.435 ПГ
2012
стајњак; 1.347.860 ha, 108.945 ПГ
средства за заштиту биља

рзс***

Чланови газдинства9 и стално запослени на газдинству:

број

296.111

интерни
2012

рзс***
интерни

2012

рзс***
интерни

2012

рзс***
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(на породичном ПГ : на газдинству правног лица / предузетника)

%

/

Годишње радне јединице10

број

125.592

Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника11

број

/

Производња пољопривредних производа :

количина

- биљна производња

тона

рзс***

- сточарска производња

т, лит.,
ком.

интерни

12

рзс***
2012

рзс***
интерни

ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
Рурална инфраструктура
Саобраћајна инфраструктура
Дужина путева13

km

6.205

број

506 пошта; 741.059 телефонских
претплатника

Домаћинства прикључена на водоводну мрежу

број

634.628

2012

рзс*

Домаћинства прикључена на канализациону мрежу

број

343.722

2012

рзс*

Укупне испуштене отпадне воде

хиљ.m³

111.360

2012

рзс*

Пречишћене отпадне воде

хиљ.m³

15.582

2012

рзс*

број

/

интерни

Објекти образовне инфраструктуре15

број

/

рзс*

Број становника на једног лекара

број

/

рзс*

Број корисника социјалне заштите

број

168.447

Поште и телефонски претплатници

2012

рзс*
рзс*

Водопривредна инфраструктура

Енергетска инфраструктура
Производња и снабдевање електричном енергијом14
Социјална инфраструктура

2012

рзс*

Диверзификација руралне економије
Запослени у сектору пољопривреде, шумарства и водопривреде16

број

рзс*
рзс***

Газдинства која обављају друге профитабилне активности17

број

рзс***

Туристи и просечан број ноћења туриста на територији АП/ЈЛС

број

рзс*

да / не

интерни

број

ПССС

18

Трансфер знања и информација
Пољопривредна саветодавна стручна служба
Пољопривредна газдинства укључена у саветодавни систем

19

РЗС* - „Општине и региони у Републици Србији“, Републички завод за статистику, www.webrzs.stat.gov.rs
РЗС** - Попис становништва 2011, Републички завод за статистику, www.webrzs.stat.gov.rs
РЗС*** - Попис пољопривреде 2012 (Књига пописа 1 и Књига пописа 2), Републички завод за статистику, www.webrzs.stat.gov.rs
1 Навести да ли су на територији АП/ЈЛС идентификована насељена места или цела територија општине, односно сва насељена места на територији
општине која испуњавају бар један од критеријума наведених у Правилнику о подручјима са отежаним условима рада у пољопривреди („Службени
гласник РС“, број 29/13) која се могу окарактерисати као подручја са отежаним условима рада у пољопривреди (ПОУРП), имајући у виду да је МПЗЖС
посредством националног стратешког документа препознало потребу да се кроз систем подршке уваже отежавајуће околности за пољопривредну производњу које постоје у овим подручјима.
2 Однос броја старог (60 и више година) и младог (0-19 година) становништва.
3 Према Правилнику о катастарском класирању и бонитирању земљишта („Службени гласник РС“, број 63/2014).
4 Организациона јединица Управе за трезор на територији ЈЛС.
5 Окућница, расадници и др.
6 Цвеће и украсно биље, угари и др.
7 Укључујући и утрине и пашњаке који су враћени сеоским заједницама на коришћење.
8 Пољопривредни објекти за смештај: стоке, пољопривредних производа на газдинству (кошеви за кукуруз, амбари и силоси), и пољопривредних
машина и опреме.
9 Укључујући и носиоца пољопривредног газдинства.
10 Јединица мере која представља количину људског рада утрошену за обављање пољопривредне делатности на газдинству; представља еквивалент
рада једног лица, тј. пуно радно време у једној години: 8 сати дневно, 225 радних дана у години.
11 Навести број регистрованих задружних организација и удружења пољопривредних произвођача, активно функционалних на територији АП/ЈЛС
12 Остварени обим производње најзначајнијих пољопривредних производа са становишта АП/ЈЛС.
13 Навести укупну дужину путева на територији АП/ЈЛС (укључујући државне путеве I и II реда и општинске путеве).
14 Навести број објеката за производњу (хидроелектране, термоелектране и др.), трансформацију и пренос електричне енергије на територији АП/ЈЛС.
15 Установе за децу предшколског узраста, основне и средње школе, високе школе и факултети на територији АП/ЈЛС.
16 На пољопривредним газдинствима и привредним друштвима, предузећима, установама, задругама, организацијама и др.
17 Осим пољопривредне, а у вези су са газдинством (нпр.прерада пољопривредних производа, рурални туризам, активности у шумарству, обрада
дрвета, народна радиност, производња енергије из обновљивих извора, узгој рибе и др.).
18 Домаћи и страни.
19 Навести број одабраних пољопривредних газдинстава која се интензивно прате више пута годишње и број осталих пољопривредних газдинстава која се укључују у саветодавни систем на друге начине, углавном преко учешћа на групним предавањима и кроз повремене посете саветодаваца
пољопривредним газдинствима.
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975.
На основу члана 31. алинеја друга и пета Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 20/14),
Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 29. децембра 2015. године, донела је
ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ГОДИШЊЕM ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом покрајинском скупштинском одлуком утврђује се Годишњи програм коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме
АП Војводине за 2016. годину (у даљем тексту: Годишњи програм).
Члан 2.
Годишњи програм чини саставни део ове покрајинске
скупштинске одлуке.
Члан 3.
Ова покрајинска скупштинска одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
01 Број: 40-108/15
Нови Сад, 29. децембар 2015. године

Председник
Скупштине Ап Војводине
Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА
ШУМЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ
I
Средства за финансирање Годишњег програма коришћења
средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2016.
годину (у даљем тексту: „Програм за 2016. годину”), планирају
се Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне
покрајине Војводине за 2016. годину у програмској структури у
оквиру Програма 0106 „Развој шумарства и ловства”, Програмска активност 1001 „Одрживи развој и унапређење шумарства”, у
укупном износу од 195.000.000,00 динара и то из:
- Прихода из буџета у износу од 72.000.000,00 динара;
- Процењеног нераспоређеног вишка прихода из ранијих
година у износу од 123.000.000,00 динара.
Средства из планираних прихода распоређена су у складу са
Законом о шумама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и
89/15) и Правилником о ближим условима, као и начину доделе
и коришћења средстава из Годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије и Буџетског
фонда за шуме aутономне покрајине („Службени гласник РС”,
број 17/13), у даљем тексту – Правилник.
Овим програмом утврђује се расподела средстава у износу од
195.000.000,00 динара.
II
Средства у износу од 175.564.071,00 динара, користиће се за
финансирање следећих послова у 2016. години:
1. Пошумљавање – подизање нових шума на земљишту у државној својини у укупном износу до 84.000.000,00 динара.
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Средства ће се користити за пошумљавање необраслог шумског земљишта, пољопривредног земљишта у складу са Законом
о пољопривредном земљишту и осталог земљишта на којем је
дозвољено пошумљавање, на укупној површини 525,00 хектарa с
јединичном ценом 160.000,00 динара по хектару (с мерама неге до
пет година, уз контролу њиховог спровођења).
Корисници средстава су правна лица из члана 70. Закона о шумама.
2. Пошумљавање – подизање нових шума на земљишту у својини физичких лица у укупном износу до 6.000.000,00 динара.
Средства ће се користити за:
- пошумљавање тврдим и племенитим лишћарима на површини 10,00 хектара с јединичном ценом 160.000,00 динара по хектару у укупном износу 1.600.000,00 динара;
- пошумљавање меким лишћарима на површини 20,00
хектара с јединичном ценом 1 20.000,00 динара по хектару у укупном износу 2.400.000,00 динара;
- пошумљавање багремом на површини 20,00 хектара с јединичном ценом 100.000,00 динара по хектару у укупном износу 2.000.000,00 динара.
У јединичне цене укључене су мере неге до пет година, уз контролу њиховог спровођења. Укупна површина пошумљавања је
педесет хектара.
Корисници средстава су правна лица, произвођачи садница који
имају закључен уговор о изради и реализацији пројеката радова са
физичким лицем власником шумског земљишта, пољопривредног
земљишта у складу са Законом о пољопривредном земљишту и
другог земљишта на којем је дозвољено пошумљавање.
3. Пошумљавање – подизање нових шума на земљишту у својини правних лица у укупном износу до 6.000.000,00 динара.
Средства ће се користити за пошумљавање необраслог шумског земљишта, пољопривредног земљишта у складу са Законом
о пољопривредном земљишту и осталог земљишта на којем је
дозвољено пошумљавање, на укупној површини 50,00 хектарa с
јединичном ценом 120.000,00 динара по хектару (с мерама неге до
пет година, уз контролу њиховог спровођења).
Корисници средстава су правна лица сопственици шума.
4. Унапређивање стања шумских засада у укупном износу до
25.064.071,00 динара.
Средства ће се користити за израду елабората о стању засада и
начину унапређивања, као и за извођење радова за унапређивање
стања шумских засада додељених у 2016. години на газдовање правним лицима из члана 70, а у складу са чланом 99a. Закона о шумама.
Корисници средстава су правна лица из члана 70. Закона о шумама.
5. Изградња шумских путева у укупном износу до 32.000.000,00
динара.
Средства ће се користити за изградњу тврдих шумских путева
у дужини осам километара с јединичном ценом 4.000.000,00 динара по километру (I и II фаза по Правилнику).
Корисници средстава су правна лица из члана 70. Закона о шумама.
6. Израда Програма газдовања шумама у власништву сопственика шума појединачног поседа мањег од 100 хектара у Севернобачком шумском подручју у укупном износу до 1.500.000,00
динара.
Средства ће се користити за израду планског документа у складу с члановима 23. и 25. Закона о шумама.
Овај плански документ могу израдити правна лица и предузетници, сходно члану 26. Закона о шумама.
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7. Израда Програма газдовања шумама у власништву сопственика шума појединачног поседа мањег од 100 хектара у Банатском
шумском подручју у укупном износу до 4.500.000,00 динара.
Средства ће се користити за израду планског документа, у
складу с члановима 23. и 25. Закона о шумама.
Израду овог планског докумената могу вршити правна лица и
предузетници, сходно члану 26. Закона о шумама.
8. Израда Програма газдовања шумама у власништву сопственика шума појединачног поседа мањег од 100 хектара у Сремском
шумском подручју у укупном износу до 6.500.000,00 динара.
Средства ће се користити за израду планског документа, у
складу с члановима 23. и 25. Закона о шумама.
Овај плански документ могу израдити правна лица и предузетници, сходно члану 26. Закона о шумама.
9. Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну
средину Плана развоја шума у Нациналном парку Фрушка гора у
укупном износу до 500.000,00 динара.
Средства ће се користити за израду планског документа, у
складу с чланом 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину.
Овај плански документ могу израдити правна лица и предузетници, сходно члану 10. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину.
10. Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана развоја шума Севернобачког шумског подручја
у укупном износу до 500.000,00 динара.
Средства ће се користити за израду планског документа, у
складу с чланом 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину.
Овај плански документ могу израдити правна лица и предузетници, сходно члану 10. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину.
11. Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана развоја шума Јужнобачког шумског подручја у
укупном износу до 500.000,00 динара.
Средства ће се користити за израду планског документа, у
складу с чланом 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину.
Овај плански документ могу израдити правна лица и предузетници, сходно члану 10. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину.
12. Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана развоја шума Сремског шумског подручја у
укупном износу до 500.000,00 динара.
Средства ће се користити за израду планског документа, у
складу с чланом 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину.
Овај плански документ могу израдити правна лица и предузетници, сходно члану 10. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину.
13. Пружање стручне и саветодавне подршке сопственицима
шума за које се доноси програм газдовања шумама у укупном износу до 8.000.000,00 динара.
Средства ће се користити за пружање стручне и саветодавне
подршке сопственицима шума за које се доноси програм газдовања шумама, а у складу с чланом 71. Закона о шумама.
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Корисници средстава су правна лица из чланова 70. и 73. Закона
о шумама, а наведени износ распоређује се према извештају о извршеним пословима Јавног предузећа „Војводинашуме” по шумским
подручјима, извештају Јавног предузећа „Национални парк Фрушка
гора” на подручју Националног парка Фрушка гора, као и према извештају удружења сопственика шума за шуме којима они газдују.
III
Средства у износу од 8.654.700,00 динара, користиће се за исплату преузетих обавеза по уговорима из Годишњег програма
коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне
покрајине Војводине за 2015. годину („Службени лист АПВ”, бр.
53/15, 29/15 и 42/15), и то:
1. Пошумљавање – подизање нових шума на земљишту у својини физичких лица у укупном износу до 300.000,00 динара.
Средства ће се користити за исплату преузетих обавеза по уговору 104-401-5089/2015-06 закљученом сходно конкурсу објављеном 23.4.2015. године.
2. Изградња шумских путева у укупном износу до 8.354.700,00
динара.
Средства ће се користити за исплату преузетих обавеза по
следећим уговорима: 104-401-4222/2015-06 (закљученом сходно
конкурсу објављеном 23.4.2015. године) и 104-401-6101/2015-06
(закљученом сходно конкурсу објављеном 11.9.2015. године).
Корисници средстава су правна лица из члана 70. Закона о шумама.
IV
Средства у износу од 6.054.375,00 динара, користиће се за исплату преузетих обавеза по уговорима из Годишњег програма
коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне
Покрајине Војводине за 2014. годину („Службени лист АПВ”, број
15/14), и то:
1. Пошумљавање – подизање нових шума на земљишту у државној својини у укупном износу до 2.948.625,00 динара.
Средства ће се користити за исплату преузетих обавеза по следећим уговорима: 104-401-3521/2014-06, 104-401-3537/2014-06,
104-401-3570/2014-06; закљученим сходно конкурсу објављеном
18.6.2014. године.
2. Пошумљавање – подизање нових шума на земљишту у својини правних лица у укупном износу до 285.750,00 динара.
Средства ће се користити за исплату преузетих обавеза по
уговору 104-401-3580/2014-06, закљученом сходно конкурсу
објављеном 18.6.2014. године.
3. Израда Плана развоја Севернобачког шумског подручја у
укупном износу до 600.000,00 динара.
Средства ће се користити за исплату преузетих обавеза по
уговору 104-401-4073/2014-06, закљученом сходно конкурсу
објављеном 28.8.2014. године.
4. Израда Плана развоја Јужнобачког шумског подручја у укупном износу до 600.000,00 динара.
Средства ће се користити за исплату преузетих обавеза по
уговору 104-401-4070/2014-06, закљученом сходно конкурсу
објављеном 28.8.2014. године.
5. Израда Плана развоја Сремског шумског подручја у укупном
износу до 900.000,00 динара.
Средства ће се користити за исплату преузетих обавеза по
уговору 104-401-4058/2014-06, закљученом сходно конкурсу
објављеном 28.8.2014.године.
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6. Израда Програма газдовања шумама у власништву сопственика шума појединачног поседа мањег од 100 хектара у Јужнобачком шумском подручју у укупном износу до 720.000,00 динара.
Средства ће се користити за исплату преузетих обавеза по
уговору 104-401-4079/2014-06, закљученом сходно конкурсу
објављеном 28.8.2014. године.
V
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Средства из тачке II подтачаке 6–12. додељују се у складу са
Законом о јавним набавкама.
Средства из тачке II подтачке 13. додељују се директно институцијама овлашћеним у складу са Законом о шумама, на основу
поднетог извештаја о извршеним радовима.
Средства из тачке III користе се за исплату преузетих обавеза
по уговорима из Програма за 2015. годину.

Средства у износу од 4.311.775,00 динара, користиће се за исплату преузетих обавеза по уговорима из Годишњег програма
коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне
Покрајине Војводине за 2013. годину („Службени лист АПВ”, бр.
13/13 и 31/13), и то:

Средства из тачке IV користе се за исплату преузетих обавеза
по уговорима из Програма за 2014. годину.

1. Пошумљавање – подизање нових шума на земљишту у државној својини у укупном износу до 1.185.375,00 динара.

Средства из тачке VI користе се за исплату преузетих обавеза
по уговорима из Програма за 2012. годину.

Средства ће се користити за исплату преузетих обавеза по следећим уговорима: 104-401-4190/2013-06, 104-401-4191/2013-06;
закљученим сходно конкурсу објављеном 8.6.2013. године

Средства из тачке VII користе се за исплату преузетих обавеза
по уговорима из Програма за 2011. годину.

2. Пошумљавање – подизање нових шума на земљишту у својини физичких лица у укупном износу до 626.400,00 динара.
Средства ће се користити за исплату преузетих обавеза по следећим уговорима: 104-401-3129/2013-06, 104-401-3130/2013-06,
104-401-3131/2013-06, 104-401-3134/2013-06, 104-401-3135/2013-06,
104-401-3136/2013-06, 104-401-3861/2013-06, 104-401-4115/201306, 104-401-4116/2013-06, 104-401-4117/2013-06; закљученим сходно конкурсу објављеном 8.6.2013. године.
3. Израда планских докумената у укупном износу до
2.500.000,00 динара.
Средства ће се користити за исплату преузетих обавеза по уговору број 104-401-3347/2013-06.
VI
Средства у износу од 177.024,00 динара, користиће се за исплату
преузетих обавеза по уговорима из Годишњег програма коришћења
средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину („Службени лист АПВ”, бр. 9/12 и 32/12), и то:
1. Пошумљавање – подизање нових шума на земљишту у својини физичких лица у укупном износу до 177.024,00 динара.
Средства ће се користити за исплату преузетих обавеза по следећим уговорима: 104-401-2173/2012-05-1, 104-401-2173/2012-05-2,
104-401-2173/2012-05-4, закљученим сходно конкурсу објављеном 4.6.2012. године.
VII
Средства у износу од 238.055,00 динара, користиће се за исплату преузетих обавеза по уговорима из Годишњег програма
коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне
Покрајине Војводине за 2011. годину („Службени лист АПВ”, број
11/11), и то:
1. Пошумљавање – подизање нових шума на земљишту у својини физичких лица у укупном износу до 238.055,00 динара.
Средства ће се користити за исплату преузетих обавеза
по
следећим
уговорима:
104-401-2301/2011-05(2,3,4,11,12,13,14,15,17,18,20,21,22,25,26,27), закљученим сходно
конкурсу објављеном 7.9.2011. године.
VIII
Средства из тачке II подтачаке 1–5. додељују се путем конкурса
у складу с Правилником.

Средства из тачке V користе се за исплату преузетих обавеза
по уговорима из Програма за 2013. годину.

Права и обавезе у коришћењу средстава из тачке II регулисаће
се уговорима између корисника средстава и Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Средства
ће се исплаћивати у складу с приливом средстава у буџет АП
Војводине за 2016.г.

976.
На основу члана 31. алинеја друга и пета Статута Аутономне
покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 20/14), а у вези
с чланом 79. став 3. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број: 18/10), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 29. децембра 2015. године, донела је
ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ГОДИШЊЕM ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом покрајинском скупштинском одлуком утврђује се Годишњи програм коришћења средстава из Буџетског фонда за
развој ловства АП Војводине за 2016. годину (у даљем тексту:
Годишњи програм).
Члан 2.
Годишњи програм чини саставни део ове покрајинске
скупштинске одлуке.
Члан 3.
Ова покрајинска скупштинска одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
01 Број: 40-107/15
Нови Сад, 29. децембар 2015. године

Председник
Скупштине Ап Војводине
Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА
ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АП ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2016. ГОДИНУ
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I

За финансирање Годишњег програма коришћења средстава из
Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2016. годину (у
даљем тексту: Програм), Покрајинском скупштинском одлуком о
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину, у програмској структури у оквиру Програма 0106 „Развој шумарства и ловства”, Програмска активност 1002 „Одрживи развој и унапређење
ловства”, планира се укупно 43.015.332,00 динара и то из:
- Прихода из буџета у износу од 30.000.000,00 динара; и
- Процењеног нераспоређеног вишка прихода из ранијих
година у износу од 13.015.332,00 динара.
II
Овим програмом утврђује се распоред средстава за реализацију
Програма у висини од 43.015.332,00 динара и то за следеће
активности:
Израда и реализација програма и пројеката
развоја ловства и унапређивања стања
37.315.332,00
популације дивљачи и њених станишта на
територији АП Војводине

1.

Суфинансирање изградње, реконструкције
и санације ловно-техничких објекaта и 37.315.332,00
набавка живе дивљачи у износу
Корисници средстава су корисници
ловишта на територији АП Војводине.
2.
а)

Друге намене у складу са Законом:

4.700.000,00

Набавка опреме за кориснике ловишта
(на пример: опрема, компјутери,
ловочуварска одела, двогледи)

500.000,00

Истраживање реалног прираста зеца у АП
Војводини

500.000,00

Корисници средства јесу правна лица
регистрована за делатност ловства с
територије АП Војводине.

Корисници средства јесу правна лица
регистрована за делатност ловства с
територије АП Војводине.
д)

Накнада штете коју је проузрокавала
дивљач на неловним површинама.

1.500.000,00

Овај програм реализоваће се у зависности од прилива средстава
у Буџет АП Војводине за 2016.г.

977.
На основу члана 31. алинеја друга и пета Статута Аутономне
покрајине Војводине („Службени лист АПВ” број: 20/14) и члана
14. став 4. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС‟, брoj: 62/06, 65/08-др.закон и 41/09), уз сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Скупштина
Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 29. децембра 2015. године, донела је
ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ

Овом Покрајинском скупштинском одлуком утврђује се Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
на територији Аутономне покрајине Војводине у 2016. години (у
даљем тексту:Програм)

Програм чини саставни део ове покрајинске скупштинске одлуке.
Члан 3.
Ова покрајинска скупштинска одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

01 Број: 3-12/15
Нови Сад, 29. децембар 2015. године

1.000.000,00

Корисници средстава су физичка и правна
лица којима је дивљач проузроковала
штету на неловним површинама.
УКУПНО ПРОГРАМ 2016

Услови и начин коришћења средстава утврђују се уговором
закљученим с Покрајинским секретаријатом за пољопривреду,
водопривреду
и
шумарство.
Мониторинг
коришћења
средстава врши комисија коју именује покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Корисници средства јесу правна лица
регистрована за делатност ловства с
територије АП Војводине.
3.

Испуњеност услова за доделу средстава утврђује комисија за
техничку обраду података, коју образује покрајински секретар
за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Ова комисија даје
предлог за избор пројеката покрајинском секретару за пољопривреду,
водопривреду и шумарство, који доноси коначну одлуку.

Члан 2.

Пројекат истраживања смањења бројности
популације зеца и утицај пестицида на
ц)
2.200.000,00
морталитет зечева у АП Војводини (I фаза)
ловна 2016/17. година.

Програм и примена едукативног центра
ловства АП Војводине.

доделиће се сходно члану 88. став 6. Закона о дивљачи и ловству
за штету коју ван ловишта проузрокује ловостајем заштићена
дивљач.

Члан 1.

Корисници средстава су корисници
ловишта на територији АП Војводине.
б)

29. децембар 2015

43.015.332,00

III
Подстицајним средствима финансираће се програми и пројекти
који се реализују на територији Аутономне покрајине Војводине.
Средства по тачки II подтачка 1. и 2. овог програма доделиће се
путем конкурса. Средства по тачки II подтачка 3. овог програма

Председник
Скупштине Ап Војводине
Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)

ПРОГРАМ
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ
I
За финансирање Програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2016. години (у даљем тексту: Програм),
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне
покрајине Војводине за 2016. годину, у програмској структу-

29. децембар 2015

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

ри у оквиру Програма 0102 „Заштита, уређење, коришћење и
управљање пољопривредним земљиштем”, планира се укупно
2.769.866.161,00 динара и то из:
- Прихода из буџета у износу од 2.167.400.000,00 динара;
- Процењеног нераспоређеног вишка прихода из ранијих
година у износу од 602.466.161,00 динара.
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Средства у износу од 602.466.161,00 динара – користиће се за
исплату нереализованог дела Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне
покрајине Војводине у 2015. години („Службени лист Аутономне покрајине Војводине”, бр. 54/2014, 29/2015 и 42/2015; у даљем
тексту: Програм 2015).

ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ

Програмска активност 1001: Подршка заштити
пољопривредног земљишта
1.1

обавеза Секретаријата
(динара) у 2016. год.

очекивани обим учешће буџета
радова
АПВ макс. (%)

Опремање пољочуварске службе по уговорима
закљученим у 2014. год.

1.326.000,00

једна лок.
самоуправа

50

Опремање пољочуварске службе по уговорима
закљученим у 2015. год.

9.633.222,00

13 лок.
самоуправа

50

Укупно –подршка заштити пољопривредног земљишта

10.959.222,00

Програмска активност 1002: Подршка уређењу
пољопривредног земљишта

обавеза Секретаријата
(динара) у 2016. год.

1.2

очекивани обим учешће буџета
радова
АПВ макс. (%)

учешће
корисника
средстава мин.
(%)
50

50

учешће
корисника
средстава мин.
(%)

2.1

Радови на уређењу каналске мреже у функцији
одводњавања пољопривредног земљишта у 2015.
год.

492.490.349,00

630 км

60

40

2.2

Започињање нових поступака комасације по
уговорима закљученим у 2015. год.

10.000.000,00

три катастарске
општине

55

45

Укупно– подршка уређењу пољопривредног земљишта

502.490.349,00

Програмска активност 1003: Подршка коришћењу
пољопривредног земљишта

обавеза Секретаријата
(динара) у 2016. год.

очекивани обим учешће буџета
радова
АПВ макс. (%)

учешће
корисника
средстава мин.
(%)

3.1

Реализација пројекта „Мониторинг употребом
даљинске детекције у пољопривреди, водопривреди
и шумарству”, по уговору из 2014. год.

10.000.000,00

АПВ

100

0

3.2

ГИС по уговору из 2015. год.

7.990.356,00

АПВ

100

0

3.3

Привођење култури необрадивог пољопривредног
земљишта–за пољопривредну производњу –
реконструкција рибњака и подизање нових рибњака
(уговори из 2015)

60.000.000,00

осам корисника

100

0

3.4

Интензивирање коришћења пољопривредног
земљишта којим располажу средње пољопривредне
школе – набавка опреме

1.026.234,00

једна школа

100

0

3.5

Исплата на основу судског решења

10.000.000,00

исплата

100

0

Укупно – подршка коришћењу пољопривредног земљишта

89.016.590,00

УКУПНО ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ

602.466.161,00

Корисник средстава из тачке I, подтачка 1.1, jeсте локалнa самоуправa с територије Аутономне покрајине Војводине (у даљем
тексту: АП Војводина), којa je у 2014. години поднелa пријаву
на конкурс за суфинансирање опремања пољочуварске службе
(„Службени лист АП Војводине”, број 50/14), којa je испунилa услове овог конкурса и с којoм је у 2014. години закључен уговор о
додели бесповратних средстава за опремање пољочуварске службе, те с којoм је закључен анекс уговора и продужен рок за реализацију до термина у 2016. години. Активност из тачке I, подтачка
1.1, финансира се из буџета АП Војводине, максимално до 50%
средстава. Преостала средства обезбеђује корисник средстава.
Корисници средстава из тачке I, подтачка 1.2, јесу локалне
самоуправе с територије АП Војводине, које су у 2015. години
поднеле пријаву на конкурс за суфинансирање опремања пољочуварске службе („Службени лист АП Војводине ”, број 37/15),
које су испуниле услове овог конкурса и с којима је у 2015. години

закључен уговор о додели бесповратних средстава за опремање
пољочуварске службе. Активност из тачке I, подтачка 1.2, финансираће се из буџета АП Војводине, максимално до 50% средстава.
Преостала средства обезбеђују корисници средстава.
Корисници средстава из тачке I, подтачка 2.1, јесу локалне самоуправе с територије АП Војводине, које су у 2015. години поднеле пријаву на конкурс за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта
(„Службени лист АП Војводине ”, број 10/15), које су испуниле услове овог конкурса, а с којима је у 2015. години закључен уговор о
уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта. Активност из тачке I, подтачка 2.1, финансираће
се из буџета АП Војводине, максимално до 60% средстава. Преостала средства обезбеђују локалне самоуправе, при чему ће се сва
уговорена средства пребацити на рачун ЈВП „Воде Војводине”.
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Активност се реализује уз стручну подршку ЈВП „Воде Војводине” у делу који се односи на избор извођача радова и надзор на извршеним радовима. Извршење радова и плаћање извођачу радова
уговараће ЈВП „Воде Војводине”.
Корисници средстава из тачке I, подтачка 2.2, јесу локалне
самоуправе с територије АП Војводине, које су у 2015. години
поднеле пријаву на конкурс за започињање нових поступака
комасације („Службени лист АП Војводине”, број 37/15), које су
испуниле услове овог конкурса, а с којима је у 2015. години закључен уговор о започињању нових поступака комасације. Активност из тачке I, подтачка 2.2, финансираће се из буџета АП
Војводине, максимално до 55% средстава. Преостала средства
обезбеђују корисници средстава.
Активност из тачке I, подтачка 3.1, реализује Институт Биосенс –истраживачко-развојни институт за информационе технологије биосистема из Новог Сада, са задатком да за територију АП
Војводине реализује пројекат „Мониторинг употребом даљинске
детекције у пољопривреди, водопривреди и шумарству”. Активност из тачке I, подтачка 3.1, финансираће се у целости из буџета
АП Војводине.
Активност из тачке I, подтачка 3.2, реализоваће се с циљем имплементације географског информационог система у областима
рада Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду
и шумарство. Активност из тачке I, подтачка 3.2, обављаће компетентно правно лице, изабрано у складу са Законом о јавним
Програмска активност 1001: Подршка заштити
пољопривредног земљишта

29. децембар 2015

набавкама, с којим је закључен уговор у 2015. години. Активност
из тачке I, подтачка 3.2, финансираће се у целости из буџета АП
Војводине.
Активност из тачке I, подтачка 3.3, финансираће се из буџета
АП Војводине, до 80% по спроведеном конкурсу за привођење
култури необрадивог пољопривредног земљишта – реконструкција рибњака и подизање нових рибњака на територији АП Војводине са субјектима с којима је закључен уговор у 2015. години.
Корисник средстава из тачке I, подтачка 3.4, јесте средњa
пољопривреднa школa с територије АП Војводине, с којом је закључен уговор по спроведеном конкурсу у 2015. години. Средства су додељена за интензивирање коришћења пољопривредног земљишта, набавком опреме ради осавремењавања наставе
у средњим пољопривредним школама. Активност из тачке I,
подтачка 3.4, финансираће се у целости из буџета АП Војводине.
Активност из тачке I, подтачка 3.5, реализоваће се с циљем исплате коју Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство треба да изврши на основу судског решења у
корист Републике Србије.
II
Планирана средства у износу од – 2.167.400.000,00 динара – користиће се за следеће активности у 2016 години:

обавеза Секретаријата
(динара) у 2016. год.

учешће
очекивани учешће буџета
корисника
обим радова АПВ макс. (%) средстава мин.
(%)

1.1

Контрола плодности обрадивог пољопривредног
земљишта у државној својини

25.000.000,00

13.360

100

0

1.2

Систематско праћење болести и штеточина,
превенција контаминације пољопривредног
земљишта и воде у мелиоративним каналима

103.400.000,00

АПВ

100

0

1.3

Опремање пољочуварске службе

20.000.000,00

десет лок.
самоуп.

50

50

1.4

Редовно и интервентно одржавање и ојачавање
заштитних водопривредних објеката и заштита од
штетног дејства вода

285.000.000,00

650 км

100

0

Укупно подршка заштити пољопривредног земљишта

433.400.000,00

Програмска активност 1002: Подршка уређењу
пољопривредног земљишта

обавеза Секретаријата
(динара) у 2016. год.

учешће
очекивани учешће буџета
корисника
обим радова АПВ макс. (%) средстава мин.
(%)

2.1

Радови на уређењу каналске мреже у функцији
одводњавања пољ. земљишта у 2016. год.

590.000.000,00

1.000 км

55

45

2.2

Мелиорација пашњака и ливада

10.000.000,00

12 корисника

100

0

2.3

Започињање нових поступака комасације

10.000.000,00

две кат.
општине

55

45

2.4

Реализација раније започетих поступака
комасације (градови Зрењанин и Панчево и
општине Бачка Паланка, Бачки Петровац,
Кањижа, Вршац, Ириг, Опово, Житиште, Врбас,
Мали Иђош, Рума)

80.000.000,00

13 кат.
општина

55

45

2.5

Изградња, реконструкција, санација или уређење
каналске мреже за одводњавање у поступку
комасације (градови Зрењанин и Панчево,
општине Бачка Паланка, Бачки Петровац,
Кањижа, Вршац, Ириг, Опово, Житиште, Врбас,
Мали Иђош, Рума)

12.000.000,00

3 км

55

45
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Програмска активност 1001: Подршка заштити
пољопривредног земљишта

обавеза Секретаријата
(динара) у 2016. год.

Број 54 - Страна 2307
учешће
очекивани учешће буџета
корисника
обим радова АПВ макс. (%) средстава мин.
(%)

1.1

Контрола плодности обрадивог пољопривредног
земљишта у државној својини

25.000.000,00

13.360

100

0

2.6

Уређење атарских путева у поступку комасације
(градови Зрењанин и Панчево и општине Бачка
Паланка, Бачки Петровац, Кањижа, Вршац, Ириг,
Опово, Житиште, Врбас, Мали Иђош, Рума)

5.000.000,00

5 км

55

45

2.7

Изградња, реконструкција, санација или уређење
система за наводњавање у поступку комасације

2.000.000,00

три кат.
општине

55

45

2.8

Изградња, реконструкција и санација
водопривредних регионалних система и других
водних објеката

165.000.000,00

5.000 hа

100

0

2.9

Изградња, реконструкција и санација система за
наводњавање и набавка опреме за наводњавање

300.000.000,00

500 субјеката

50

50

2.10

Израда техничке документације за
обезбеђење доступности воде за наводњавање
пољопривредних култура

10.000.000,00

три лок.
самоуп.

50

50

2.11

Израда техничке документације за системе за
водоснабдевање за потребе наводњавања

10.000.000,00

три пројекта

100

0

Укупно – подршка уређењу пољопривредног земљишта

1.194.000.000,00

Програмска активност 1003: Подршка коришћењу
пољопривредног земљишта

обавеза Секретаријата
(динара) у 2016. год.

учешће
очекивани учешће буџета
корисника
обим радова АПВ макс. (%) средстава мин.
(%)

3.1

Добровољно груписање земљишта

5.000.000,00

три лок.
самоуп.

50

50

3.2

Израда пројекта „Рејонизација пољопривредних
подручја у АП Војводини”

5.000.000,00

један плански
документ

100

0

3.3

Интензивирање коришћења пољопривредног
земљишта – подршка произвођачима за набавку
конструкција и опреме за производњу у
заштићеном простору

60.000.000,00

50

50

3.4

Реализација пројекта „Мониторинг употребом
даљинске детекције у пољопривреди,
водопривреди и шумарству”

10.000.000,00

АПВ

100

0

Средства намењена као подстицај за издавање
пољопривредног земљишта регистрованих
пољопривредних газдинстава чији су носиоци
старији од 65 година или инвалиди (по јавном
позиву за 2014. год.)

110.000.000,00

3.100
корисника

100

0

3.6

ГИС

8.000.000,00

АПВ

100

0

3.7

Унапређивање коришћења пољоприврдног
земљишта, заштитом од временских непогода и
набавком остале потребне опреме

270.000.000,00

80 субјеката/
300 hа

60

40

3.8

Привођење култури необрадивог пољопривредног
земљишта – за пољопривредну производњу
– реконструкција рибњака и подизање нових
рибњака

60.000.000,00

12 субјеката

80

20

3.9

Интензивирање коришћења пољопривредног
земљишта којим располажу средње
пољопривредне школе – набавка опреме

12.000.000,00

седам школа

100

0

3.5

Укупно – подршка коришћењу пољопривредног земљишта

540.000.000,00

180
корисника/
190.000 m2

Страна 2308 - Броj 54
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1. Подршка заштити пољопривредног
земљишта

433.400.000,00

2. Подршка уређењу пољопривредног
земљишта

1.194.000.000,00

3. Подршка коришћењу пољопривредног
земљишта

540.000.000,00

У К У П Н О З А 2016. год.

2.167.400.000,00

ПРЕНЕТЕ И НОВОПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ
1. ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ

602.466.161,00

2. НОВОПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА
2016. год.

2.167.400.000,00

У К У П Н О У 2016. год.

2.769.866.161,00

III
Активност из тачке II, подтачка 1.1, у укупном износу до
25.000.000,00 динара, реализује преко дванаест пољопривредних
стручних служби с територије АП Војводине, са овлашћењем
за испитивање плодности земљишта, које је издало Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије. Активност из тачке II, подтачка 1.1, обухватиће обрадиво
пољопривредно земљиште које је у државној својини, а које користе правна и физичка лица. Активност обухвата узорковање,
утврђивање садржаја макроелемената (азота, фосфора, калијума,
хумуса, калцијум карбоната и киселости) и давање препорука
за укупан број од минимум 13.360 узорака – по цени од 1.760,00
динара по узорку, са урачунатим порезом на додату вредност,
као и утврђивање садржаја микроелемената (бакар, цинк, никл,
хром, арсен, жива, олово и кадмијум) за минимум 349 узорака
– по цени од 4.248,00 динара по узорку, са урачунатим порезом
на додату вредност. Активност из тачке II, подтачка 1.1, финансираће се у целости из буџета АП Војводине и обухватиће обрадиво
пољопривредно земљиште од I до V катастарске класе на територији АП Војводине.
Реализацијом активности из тачке II, подтачка 1.2, створиће се услови за систематско праћење болести и штеточина на
пољопривредним културама у оквиру прогнозно извештајне делатност и одрживе примене пестицида због превенције контаминације пољопривредног земљишта и воде у мелиоративним каналима на територији АПВојводине. Корисници средстава ће бити
12 пољопривредних стручних служби са територије АП Војводине. За потребе инплементације резултата прогнозно-извештајне
службе АПВ и унапређење мониторинга започетих мера биће ангажовано 13 саветодаваца. Такође, финансираће се набавка аутоматских метеоролошких станица и друге потребне опреме за рад
у лабораторији и на терену. Активност из тачке II, подтачка 1.2,
финансираће се у целости из буџета АП Војводине. Предвиђено је
да као резултат ове мере буде извршено 100.000 обзервација (путем феромонских клопки, светлосних лампи, визуелних прегледа
биљака и слично), које ће последично имати минимално 1.000
стручних препорука.
Корисници средстава из тачке II, подтачка 1.3, јесу локалне самоуправе с територије АП Војводине, које су донеле одлуку којом се
предвиђа функционисање пољочуварске службе. Средства се додељују по спроведеном конкурсу. Активност из тачке II, подтачка
1.3, финансираће се из буџета АП Војводине, максимално до 50%
средстава. Преостала средства обезбеђују корисници средстава.
Активност из тачке II, подтачка 1.4, усмериће се ЈВП „Воде
Војводине” Нови Сад и реализоваће се на основу програма пословања тог предузећа за 2016. годину, на који Покрајинска влада дâ
сагласност. Циљ активности јесте реализација радова на редов-
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ном одржавању, интервентном одржавању и ојачавању заштитних водопривредних објеката и заштита од штетног дејства вода.
Активност из тачке II, подтачка 1.4, финансираће се у целости
средствима из буџета АП Војводине.
Корисници средстава из тачке II, подтачка 2.1, јесу локалне
самоуправе с територије АП Војводине, које приступају уређењу
отворене каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта, уз претходно прибављену сагласност ЈВП
„Воде Војводине”. Средства се додељују по спроведеном конкурсу на који ће право пријављивања имати локалне самоуправе с
територије АП Војводине. Након спроведене конкурсне процедуре, уговоре о реализацији активности из тачке II, подтачка 2.1, закључиће Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, локалне самоуправе и ЈВП „Воде Војводине”
Нови Сад. Активност из тачке II, подтачка 2.1, финансираће се
из буџета АП Војводине, максимално до 55% средстава, а преостала средстава обезбеђује кориснк средстава, при чему ће се сва
уговорена средства пребацити на рачун ЈВП „Воде Војводине”.
Активност се реализује уз стручну подршку ЈВП „Воде Војводине” у делу који се односи на избор извођача радова и надзор на извршеним радовима. Извршење радова и плаћање извођачу радова
уговараће ЈВП „Воде Војводине” Нови Сад.
Ради побољшања квалитета пашњака на територији АП Војводине, реализује се активност из тачке II, подтачка 2.2, путем
пољопривредних стручних служби с територије АП Војводине,
које поднесу захтев за мелиорацију пашњака. Мера се спроводи
на пашњацима који се користе за испашу стоке. Активност из тачке II, подтачка 2.2, финансираће се у целости из буџета АП Војводине, а пољопривредним стручним службама за спровођење ове
активности припада накнада од 250.000,00 динара, уз обавезу да
се активност реализује на минимално пет пашњака на подручју
које покрива пољопривредна стручна служба.
Корисници средстава из тачке II, подтачка 2.3, јесу локалне самоуправе с територије АП Војводине, које су својим годишњим
програмима заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта предвиделе реализацију поступка комасације и које су
с тим циљем донеле одлуку о спровођењу комасације. Средства се
додељују по спроведеном конкурсу. Активност из тачке II, подтачка 2.3, финансираће се из буџета АП Војводине, максимално до 55%
средстава. Преостала средства обезбеђују корисници средстава.
Корисници средстава из тачке II, подтачка 2.4, јесу локалне самоуправе с територије АП Војводине (Зрењанин, Панчево, Бачка
Паланка, Бачки Петровац, Кањижа, Вршац, Ириг, Опово, Житиште, Врбас, Мали Иђош, Рума и Апатин), код којих је поступак
комасације у току. Активност из тачке II, подтачка 2.4, финансираће се из буџета АП Војводине максимално до 55% средстава.
Преостала средства обезбеђују корисници средстава.
Корисници средстава из тачке II, подтачка 2.5, јесу локалне
самоуправе с територије АП Војводине (Зрењанин, Панчево,
Бачка Паланка, Бачки Петровац, Кањижа, Вршац, Ириг, Опово,
Житиште, Врбас, Мали Иђош, Рума и Апатин), код којих је поступак комасације окончан или у току и приступају изградњи, реконструкцији, санацији или уређењу каналске мреже за одводњавање пољопривредног земљишта. Активност из тачке II, подтачка
2.5, финансираће се из буџета АП Војводине, максимално до 55%
средстава. Преостала средства обезбеђују корисници средстава.
Корисници средстава из тачке II, подтачка 2.6, јесу локалне самоуправе с територије АП Војводине (Зрењанин, Панчево, Бачка
Паланка, Бачки Петровац, Кањижа, Вршац, Ириг, Опово, Житиште, Врбас, Мали Иђош, Рума и Апатин), код којих је поступак
комасације окончан или у току и приступају уређењу атарских
путева. Активност из тачке II, подтачка 2.6, финансираће се из
буџета АП Војводине, максимално до 55% средстава. Преостала
средства обезбеђују корисници средстава.
Корисници средстава из тачке II, подтачка 2.7, јесу локалне
самоуправе са територије АП Војводине (Зрењанин, Панчево,
Бачка Паланка, Бачки Петровац, Кањижа, Вршац, Ириг, Опово,
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Житиште, Врбас, Мали Иђош, Румаи и Апатин), код којих је поступак комасације окончан или у току и приступају изградњи,
реконсртрукцији санацији или уређењу система за наводњавање.
Активност из тачке II, подтачка 2.7, финансираће се из буџета АП
Војводине, максимално до 55% средстава. Преостала средства
обезбеђују корисници средстава.
Средства предвиђена за активност из тачке II, подтачка 2.8, усмериће се ЈВП „Воде Војводине” Нови Сад и реализоваће се на
основу програма пословања тог предузећа за 2016. годину, на који
Покрајинска влада дâ сагласност. Активност ће се спроводити с
циљем реализације радова на изградњи, реконструкцији и санацији водопривредних регионалних система и других водних објеката, у сврху наводњавања и одводњавања и управљања водама.
Активност из тачке II, подтачка 2.8, финансираће се у целости из
буџета АП Војводине.
Корисници средстава из тачке II, подтачка 2.9, јесу физичка и
правна лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава,
која приступају изградњи, реконструкцији и санацији система за
наводњавање и набавци опреме за наводњавање. Средства се додељују по спроведеном конкурсу. Активност из тачке II, подтачка
2.9, финансираће се из буџета АП Војводине, максимално до 50%
средстава. Преостала средства обезбеђују корисници средстава.
Корисници средстава из тачке II, подтачка 2.10, јесу локалне
самоуправе с територије АП Војводине, које приступају изради
техничке документације за реализацију пројеката који треба да
обезбеде лакшу доступност води за наводњавање пољопривредних култура. Средства се додељују по спроведеном конкурсу на
који ће право пријављивања имати локалне самоуправе с територије АП Војводине. Након спроведене конкурсне процедуре, уговоре о реализацији активности из тачке II, подтачка 2.10, закључиће Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду
и шумарство, локалне самоуправе и ЈВП „Воде Војводине”. Активност из тачке II, подтачка 2.10, финансираће се из буџета АП
Војводине, максимално до 50% средстава, а преостала средстава
обезбеђује кориснк средстава, при чему ће се сва уговорена средства пребацити на рачун ЈВП „Воде Војводине”. Активност се реализује уз стручну подршку ЈВП „Воде Војводине” у делу који се
односи на избор правног лица за пројектовање. Израду техничке
документације и плаћање уговараће ЈВП „Воде Војводине”.
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Војводине реализује пројекат „Мониторинг употребом даљинске
детекције у пољопривреди, водопривреди и шумарству”. Активност из тачке II, подтачка 3.4, финансираће се у целости из буџета
АП Војводине.
Активност из тачке II, подтачка 3.5, реализоваће се на основу
спроведеног јавног огласа. Право учешћа на јавном огласу имају
физичка лица, власници обрадивог пољопривредног земљишта
и носиоци или чланови регистрованог пољопривредног газдинства уписаног у Регистар пољопривредних газдинстава, у складу с Правилником о начину и условима уписа и вођења регистра
пољопривредних газдинстава, који су своје обрадиво пољопривредно земљиште на територији АП Војводине издали у дугорочни закуп (најмање на пет година). Корисници средстава могу
бити лица с пребивалиштем на територији АП Војводине, старија
од 65 година, који нису корисници пензије по основу права пензијског и инвалидског осигурања запослених или самосталних
делатности, осим корисника пензије по основу права пољопривредног осигураника и корисника инвалидске пензије који су то
право стекли као осигураници пољопривредници. Средства се
додељују на следећи начин:
- 6.000,00 динара по хектару годишње ‒ ако је земљиште
издато у закуп закупцу који је носилац регистрованог
пољопривредног газдинства, с пребивалиштем на територији АП Војводине и није старији од 60 година.
- 8.000,00 динара по хектару годишње ‒ ако је земљиште
издато у закуп закупцу који је носилац регистрованог
пољопривредног газдинства, с пребивалиштем на територији АП Војводине, који је старији од 40 година, а није
старији од 60 година и власник је обрадивог пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем које се
даје у закуп.
- 10.000,00 динара по хектару годишње ‒ ако је земљиште
издато у закуп закупцу који је носилац регистрованог
пољопривредног газдинства, с пребивалиштем на територији АП Војводине, а није старији од 40 година и
власник је пољопривредног земљишта које се граничи
са земљиштем које се даје у закуп.
Активност из тачке II, подтачка 3.5, финансираће се у целости
из буџета АП Војводине.

Средства предвиђена за активност из тачке II, подтачка 2.11,
усмериће се на ЈВП „Воде Војводине”, а активност ће се реализовати на основу програма пословања тог предузећа за 2016. годину,
на који Покрајинска влада дâ сагласност. Циљ активности јесте
израда техничке документације за системе за водоснабдевање за
потребе наводњавања. Активност из тачке II, подтачка 2.11, финансираће се у целости средствима из буџета АП Војводине.

Активност из тачке II, подтачка 3.6, реализоваће се с циљем
имплементације географског информационог система у областима рада Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Активност из тачке II, подтачка 3.6, обављаће
компетентно правно лице, изабрано у складу са Законом о јавним
набавкама. Активност ће се финансирати у целости из буџета АП
Војводине.

Корисници средстава из тачке II, подтачка 3.1, јесу локалне самоуправе с територије АП Војводине. Средства се додељују по
спроведеном конкурсу. Активност из тачке II, подтачка 3.1, финансираће се из буџета АП Војводине, максимално до 50%. Преостала средства обезбеђују корисници средстава.

Корисници средстава из тачке II, подтачка 3.7, јесу физичка и
правна лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава. За
унапређивање коришћења пољопривредног земљишта, набавком
опреме за заштиту пољопривредних култура од временских непогода, као и остале опреме, опредељује се 270.000.000,00 динара. Средства се додељују по спроведеном конкурсу. Активност из
тачке II, подтачка 3.7, финансираће се из буџета АП Војводине,
максимално до 60% средстава. Преостала средства обезбеђују
корисници средстава.

Активност из тачке II, подтачка 3.2, реализује Пољопривредни
факултет из Новог Сада, са задатком да за територију АП Војводине изради пројекат „Рејонизације подручја погодних за семенску, повртарску и воћарску производњу”. Активност из тачке II,
подтачка 3.2, финансираће се у целости из буџета АП Војводине.
Корисници средстава из тачке II, подтачка 3.3, јесу физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, која
приступају набавци конструкција и опремe за биљну производњу
у заштићеном простору. Средства се додељују по спроведеном
конкурсу. Активност из тачке II, подтачка 3.3, финансираће се из
буџета АП Војводине, максимално до 50% средстава. Преостала
средства обезбеђују корисници средстава.
Активност из тачке II, подтачка 3.4, реализује Институт Биосенс –истраживачко-развојни институт за информационе технологије биосистема из Новог Сада, са задатком да за територију АП

Активност из тачке II, подтачка 3.8, финансираће се из буџета
АП Војводине, до 80% по спроведеном конкурсу за привођење
култури необрадивог пољопривредног земљишта ‒ реконструкција рибњака и подизање нових рибњака на територији АП Војводине.
Корисници средстава из тачке II, подтачка 3.9, јесу средње
пољопривредне школе с територије АП Војводине. За интензивирање коришћења пољопривредног земљишта, набавком опреме
ради осавремењавања наставе у средњим пољопривредним школама, опредељује се 12.000.000,00 динара. Средства се додељују
по спроведеном конкурсу. Активност из тачке II, подтачка 3.9,
финансираће се у целости из буџета АП Војводине.
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Програмска активност 1001 Уређење и коришћење вода

Права и обавезе између корисника и даваоца средстава регулисаће се уговором.
Активности из Програма финансираће се у складу с приливом
средстава у буџет АП Војводине предвиђених за те намене.

978.
На основу члана 31. алинеја друга и пета Статута Аутономне
покрајине Војводине („Службени лист АПВ” број: 20/2014), а у
вези са чланом 190. Закона о водама („Службени гласник РС”,
брoj: 30/2010 и 93/2012) Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 29. децембра 2015. године, донела је
ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА
СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА
ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Покрајинском скупштинском одлуком утврђује се Годишњи програм коришћења средстава из буџетског фонда за воде
Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину (у даљем тексту
Програм).
Члан 2.
Програм чини саставни део ове покрајинске скупштинске одлуке.
Члан 3.
Ова покрајинска скупштинска одлука ступа на снагу, осмог
дана од дана објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине‟.
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
01 Број: 40-106/15
Нови Сад, 29. децембар 2015. године

29. децембар 2015

Председник
Скупштине Ап Војводине
Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА
ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ
I
За реализацију Годишњег програма коришћења средстава из
Буџетског фонда за воде АП Војводине за 2016. годину (у даљем
тексту: Програм), Покрајинском скупштинском одлуком о буџету
Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину, у програмској
структури у оквиру Програма 0401 Интегрално управљање водама, планира се укупно 4.043.000.000,00 динара и то из:
Приходи из буџета 3.648.000.000,00 динара
Нераспоређени вишак приходаиз ранијих година 395.000.000,00
динара
II
Распоред средстава
Средства из тачке I распоређују су у складу са члановима
150‒184. Закона о водама, и то за:

1.1. Суфинансирање израде пројектно-техничке документације
и изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини
300.000.000,00 динара
1.2. Суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини (преузета обавеза из 2015. год.)
230.000.000,00 динара
1.3. Суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини (преузета обавеза из 2014. год.)
35.000.000,00 динара
1.4. Суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини (преузета обавеза из 2013. год.)
17.000.000,00 динара
Програмска активност 1002 Заштита вода од загађивања
2.1. Суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције објеката фекалне канализације
115.000.000,00 динара
2.2. Суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције објеката фекалне канализације
(преузета обавеза из 2015. год.)
90.000.000,00 динара
2.3. Суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције објеката фекалне канализације
(преузета обавеза из 2014. год.)
21.000.000,00 динара
2.4. Суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције објеката фекалне канализације
(преузета обавеза из 2013. год.)
2.000.000,00 динара
Програмска активност 1003 Уређење, коришћење и заштита од
вода
3.1. Услуге утврђивања количина извађеног материјала из водотока
2.500.000,00 динара
3.2. Финансирање програма пословања ЈВП „Воде Војводине”
за 2016. годину
3.230.500.000,00 динара
УКУПНО СВЕ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ
4.043.000.000,00 динара
III
Начин коришћења средстава
Суфинансирање израде пројектно-техничке документације,
као и изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини (тачка II, Програмска активност 1001, подтачка 1.1. до 1.4.
Програма) као и суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције објеката фекалне канализације (тачка II, Програмска активност 1002, подтачке 2.1. до
2.4. Програма) финансираће се у складу с приливом средстава у
буџет.
Распоред средстава из тачке II, подтачке 1.1 и 2.1. утврдиће
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, на основу спроведених јавних конкурса у 2016. години.
Права и обавезе у коришћењу средстава утврдиће се уговором
између корисника средстава и Покрајинског секретаријата за
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пољопривреду, водопривреду и шумарство. Корисници средстава
предвиђених тачком II, подтачка 1.1. и 2.1. јесу општине и градови
с територије АП Војводине.
Програм пословања ЈВП „Воде Војводине” за 2016. годину, тачка II, Програмска активност 1003, подтачка 3.2. Програма, финансираће се у складу са Законом о водама („Службени гласник РС”,
бр. 30/2010 и 93/2012) и у складу с приливом средстава у буџет.

979.
На основу члана 31. алинеја 5. Статута Аутономне покрајине
Војводине („Службени лист АПВ”, број 20/14), и члана 13. став
4. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, бр.
107/05, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – др. закон, 93/14, 96/15 и
106/15), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници
одржаној 29. децембра 2015. године, донела је
ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ПРОГРАМУ ЛЕЧЕЊА УЗНАПРЕДОВАЛЕ
ДЕГЕНЕРАТИВНЕ БОЛЕСТИ ЗГЛОБА КОЛЕНА МЕТОДОМ
АПЛИКОВАЊА МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА ИЗ КОШТАНЕ
СРЖИ ПАЦИЈЕНАТА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ
ВОЈВОДИНИ ЗА 2016. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом покрајинском скупштинском одлуком (у даљем тексту:
Одлука) утврђује се Програм лечења узнапредовале дегенеративне болести зглоба колена методом апликовања матичних ћелија из коштане сржи пацијената у Аутономној покрајини Војводини за 2016. годину, обим средстава за његово спровођење и
начин њиховог распоређивања и коришћења.
Члан 2.
Програм из члана 1. ове одлуке чини њен саставни део.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
01 Број: 5-7/15
Нови Сад, 29. децембар 2015. године

Председник
Скупштине Ап Војводине
Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)

ПРОГРАМ
ЛЕЧЕЊА УЗНАПРЕДОВАЛЕ ДЕГЕНЕРАТИВНЕ
БОЛЕСТИ ЗГЛОБА КОЛЕНА МЕТОДОМ АПЛИКОВАЊА
МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА ИЗ КОШТАНЕ СРЖИ ПАЦИЈЕНАТА
У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2016.
ГОДИНУ
Приказ и анализа постојеће ситуације
Према подацима из aнализе „Здравствено стање становништва
АП Војводине 2013. године”, Института за јавно здравље Војводине, у најзначајније узроке ванболничког и болничког морбидитета становништва АП Војводине спадају масовне незаразне болести (на пример: кардиоваскуларне болести, малигна обољења,
хроничне болести органа за дисање), као и група болести мишићно-коштаног система и везивног ткива које су значајни узроци
одсуствовања с посла и инвалидитета.
Водеће групе болести унутар тих болести у службама опште
медицине, према подацима из наведене анализе, у 2013. години
биле су болести система крвотока (18,9%), фактори који утичу
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на здравствено стање и контакт са здравственом службом – лица
која траже здравствене услуге ради прегледа и испитивања, лица
у здравственим службама која долазе из других разлога и лица
потенцијално здравствено угрожена заразном болешћу (14%).
Затим, ту су болести система за дисање (13,4%), болести мишићно-коштаног система и везивног ткива (8,1%), као и душевни
поремећаји и поремећаји понашања (6,3%). Према тој анализи, болести мишићно-коштаног система и везивног ткива у службама
медицине рада у АП Војводини трећа су водећа група болести
(10,1%) у 2013. години, одмах после болести система за дисање
(17,4%) и болести система крвотока (13,1%).
Међу болестима коштано-мишићног система и везивног ткива, важно место имају дегенеративна обољења великих зглобова,
као и реуматска обољења. Артрозе великих зглобова, с предоминацијом локализације на куку и колену представљају друштвено-медицински проблем што их ставља у фокус Програма лечења
узнапредовале дегенеративне болести зглоба колена методом
апликовања матичних ћелија из коштане сржи пацијената у Aутономној покрајини Војводини за 2016. годину – у даљем тексту:
Програм.
Остеоартритис је мултифакторијална, инфламаторна и дегенеративна болест зглобова која захвата све структуре зглобова:
зглобну хрскавицу, мека ткива попут синовије, хофе или менискуса и субхондралну кост. Мултифакторијалност етиолошких узрока заснована је на претпоставкама да за појаву остеоартритиса
није довољан само један од ових фактора (на пример: генетска
предиспозиција, повећана телесна тежина, репетативна траума),
већ је за болест најчешће потребна комбинација ових узрока. Патогенеза остеоартритиса није још јасно дефинисана, али је савремено схватање ове болести повезано с каскадом катаболичких и
инфламаторних догађаја чији је окидач повреда хрскавице. Промене настају због повећања активности лизозомских протеолитичких ензима или смањења синтетске активности хондроцита.
Уз то, појављује се и „замор материјала”. Како процес прогредира, зглобна хрскавица дегенерише и то резултира фибрилацијом,
фисурама, ерозијама и на крају потпуним губитком зглобне хрскавице. Стварају се цисте, ебурнизација субхондралне кости,
као и нове кости у облику остеофита. Деструкција хрскавице изазива неравнотежу између анаболичких и катаболичких механизама са ослобађањем инфламаторних медијатора и последичном
деструкцијом структура зглоба која је хронична и често иреверзибилна.
Фокалне остеохондралне лезије настају услед трауме колена,
дегенеративних промена хрскавице, као и због прекомерне телесне тежине. Сматра се да ове лезије представљају увод у остеоартритис: уколико се на време не препознају и не лече, а с
обзиром на то што хрскавица колена поседује веома лимитиран
потенцијал сопствене регенерације, готово увек завршавају остеоартритисом. Оно што је специфично за ову болест јесте то што
се она много чешће среће код млађе популације, углавном радно
или друштвено активне. Због бола, отока и смањене могућности
покрета у коленом зглобу, пацијенти са остеохондралним дефектом веома рано доживљавају известан степен инвалидности.
Будући да је етиологија и симптоматологија ових лезија веома
слична oстеоартритису колена, у даљем разматрању посматраћемо ове болести заједно. Оно што их разликује у погледу овог програма јесте то што би интервенција у лечењу остеохондралних
дефеката била оперативна, спроведена фокалним апликовањем
ВМАС (концентрата аспирата коштане сржи) миниартротомским
приступом колену за разлику од oстеоартритиса који би се третирао убризгавањем ВМАС дифузно у колени зглоб.
У патогенези развоја остеоартритиса један од важних етиолошких фактора јесте гојазност. Као могући механизам деловања
гојазности на зглоб, логично је прекомерно оптерећење зглобова приликом животних активности. То узрокује абнормално напрезање и деструкцију зглобне хрскавице и других структура, а
делује и индиректно на системске факторе изазивајући бол, што
резултира смањењем покретљивости, лошом функцијом мишића
и слабијом прехраном зглобне хрскавице. Новији радови упозоравају на то да поремећено излучивање адипокина у крв – који могу
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имати инфламаторни и имуномодулирајући учинак на упални
процес (као што су лептин, адипокин и резистин) – представљају
допринос самог масног ткива као ендокриног „органа” на развој
остеоартритиса. Дакле, прекомерна тежина узрокује повећање
сила – које делују на коштано-зглобни систем и повећавају проценат репетитивних микротраума структура зглобова с већом вероватноћом стварања „окидача” остеоартритиса – иницијалном
траумом зглобне хрскавице. Ризик обољевања од остеоартритиса гојазних већи је од четири до седам пута у поређењу са становништвом нормалне телесне тежине.
Гојазност је велики епидемиолошки проблем становништва
Аутономне покрајине Војводине, што показују резултати истраживања Института за заштиту јавног здравља Нови Сад (Грујић
В. и сар. Епидемиологија гојазности). Према овом истраживању,
чак 58,5% одраслог становништва Војводине има прекомерну
тежину или је гојазно. Од тога, 35,5% одраслих је у категорији
особа с прекомерном телесном масом (индекс телесне масе >25
кг/м²), док је гојазних 21,3 % (индекс телесне масе > 30 кг/м²).
Ако упоредимо ове податке с подацима становништва централне
Србије и Града Београда, гојазност је апсолутно доминантна на
територији Војводине (Београд 13,4%, Централна Србија 15,1% и
Војводина 21,3%).
Према подацима Истраживања исхране и физичке активности
одраслог становништва у Србији из 2014. године, које су спровели
Републички завод за статистику, Институт за јавно здравље „Др
Милан Јовановић Батут” и Удружење грађана „Делпас”, на репрезентативном узорку од 1.207 испитаника из Београда, Војводине,
Шумадије и западне Србије, јужне и источне Србије – у Војводини је највећи проценат гојазних (Војводина – 19,4%; Београд
– 9,47%).
Само остеоартритис колена узрокује радну и животну онеспособљеност, као хроничне срчане и плућне болести заједно (Гуцционе АА и сар. 1994). Према мишљењу Фелсона ДТ и сарадника
(1995), као и Харта ДЈ и сарадника (1999), у развијеним земљама
света, 27–44% популације има радиографске промене у смислу
остеоартритиса, док њих 7–11% има симптоматски остеоартритис. На основу мишљења Лекуесне М. и сарадника (2005), као
резултат педесетогодишњег епидемиолошког праћења остеоартритиса, закључује се да од сто особа старијих од 65 година, њих
60 (60%) има патохистолошке промене (налаз на аутопсији), 30%
има радиолошке промене, а 15% има симптоме остеоартритиса,
док ће 5–8% особа старијих од 65 година сигурно затражити лекарску помоћ.
Повећање инциденце остеоартритиса међу становништвом
представља реалност које су свесне све развијене земље света.
Већ данас постоје прецизне калкулације друштвене, економске и
медицинске штете које изазива овај медицински проблем. Према
проценама Америчке здравствене агенције, број алоартропластичних процедура на колену до 2030. године порашће за 673% и
износиће 3.48 милиона процедура. Готово да нема земље која већ
данас нема дугачке „листе чекања” на дефинитивно терапијско
решавање последица остеоартритиса – уградње протеза колена,
кука или неког другог зглоба.
Терапија остеоартритиса колена дели се на конзервативну и
хируршку. Класична конзервативна терапија базира се на постизању симптоматских ефеката, с циљем да се смањи бол и повећа
покретљивост и функција захваћеног зглоба. У почетку, пацијенту се препоручује модификација понашања и животних навика,
смањење телесне тежине, физикална терапија, ношење различитих ортоза, узимање нестероидних антиинфламаторних лекова,
те коначно интраартикуларно давање кортикостероида или препарата хијалуронске киселине. Сви ови терапијски модалитети су
краткорочни, те је пацијент годинама суочен с боловима који му
умањују радну и друштвену способност и доводе га у „зачарани
круг” перманентног смањивања употребе захваћеног зглоба с последичним појачавањем симптома. Хируршка терапија углавном
је дефинитивна и подразумева остеотомије, уградњу парцијалне
протезе или тоталну протетску хирургију – имплантацију тоталне протезе оболелог зглоба. Због ограниченог „животног века”

29. децембар 2015

самих протеза, све више је неопходно у калкулације трошкова
лечења остеоартритиса колена рачунати и ревизионе хируршке
интервенције – имплантацију још једне, ревизионе протезе колена. Један од приоритетних задатака новијих истраживања јесте
изналажење терапијских модалитета које би – што је могуће дуже
– одложиле уградњу тоталне протезе или би је у потпуности замениле неком мање мутилантном и мање ризичном процедуром.
Дијагностика остеоартритиса колена подразумева налазе
физикалног прегледа и радиолошке дијагностичке процедуре
с циљем визуелизације промена у зглобу. Најчешће је за класификовање процеса болести довољна рентгенска радиографија
колена. Рентгеном колена, болест класификујемо на четири стадијума по Kellgren-Lawrence (КЛ) скали. Стадијум „0” подразумева одсуство било каквих промена, док стадијум „4” представља
узнапредовалу болест са свим сигурним радиографским знацима
остеоартритиса колена (на пример: знаци потпуне деградације
хрскавице, сужавање зглобног простора, субхондрална склероза,
остеофити).
У овој фази, након спроведене конервативне терапије, пацијент
се ставља на листу чекања која у нашим условима подразумева
одлагање операције од неколико месеци. Све то време, пацијент
је изложен интензивним боловима, практично је бескористан за
радне и друштвене активности и препуштен је конвенционалним
и неконвенционалним методама лечења с веома малим успехом
или готово никаквим успехом.
У последњој деценији, развојем регенеративне медицине и
имплементацијом нових сазнања о могућности подстицања регенеративних и антиинфламаторних ефеката аутологих ћелијских
препарата, указала се могућност попуњавања „празнине” у терапијском ходограму лечења остеоартритиса колена, или чак
и могућег дефинитивног терапијског збрињавања са знацима
потпуног заустављања даљег дегенеративног процеса и репарације оштећених ткива. Као што је наведено, комплексни баланс
фактора раста и цитокина укључених у регулацију спречавања
деградације хрскавице и њеног обнављања није у потпуности
разјашњен, али се верује да би управо терапије са аутологим
биолошким препаратима који су суштински резервоар физиолошке комбинације фактора раста, могле повољно утицати на
заустављање деградационих процеса и делимичну регенерацију
ткива. Досадашњи несумњиви успех аутологих препарата јесте у
томе што се у огромном проценту код узнапредовалих случајева
остеоартритиса смањује бол, оток и упала зглоба, повећава функција оболелог зглоба и омогућава радна и друштвена активност
пацијента, а због тога се и термин за хируршку интервенцију одлаже на неки дужи период.
Кључни терапијски модалитети који се користе у терапији остеоартритиса колена, а припадају „фамилији” аутологих регенеративних препарата јесу ПРП (PRP- „platelet rich plasma” – плазма
богата тромбоцитима), Ортокин (интерлеукин – 1 рецептор антагонист) и мезенхималнe матичнe ћелијe ( МSC – Mesenchymal Stem
cells). Све ове процедуре већ се спроводе у нашој земљи са адекватним одобрењима Агенције за лекове и медицинска средства Републике Србије. Нажалост, Републички фонд за здравствено осигурање није ове процедуре уврстио у редовно финансирање, те се оне
углавном спроводе у специјалистичким болницама у приватној
пракси и због своје цене ређе су доступне угроженим пацијентима.
Слични програми – који подразумевају омогућавање популацији да се лечи методама регенеративне медицине – успешно се
спроводе у многим земљама региона и Европе. Последњи успешан пример за то јесте државно финансирање пројекта Аутологне
Хондроцитне Имплантације (АСI) у Републици Словенији. Овај
програм не само што је веома поправио здравствено стање лечених, већ је омогућио словеначкој струци и науци да имају једну
од највећих глобалних серија ове методе, што их ставља у сам врх
регенеративне ортопедије.
У оквиру овог програма, предвиђена је терапија остеоартритиса колена мезенхималним матичним ћелијама (МСЦ) – главним
састојцима концентрата аспирата коштане сржи (BMAC). BMAC
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се аспирира с неколико локализација посебном техником и аспирационим сетом у локалној анестезији. Најраспрострањенија техника јесте техника аспирације коштане сржи из илијачне кристе
(карлица) и проксималне тибије (горњи окрајак потколенице).
Мезенхималне матичне ћелије (МСЦ) јесу плурипотентне ћелије са способношћу да пролиферишу и диференцирају ка различитим ткивима попут кости, тетива, масног ткива, лигамената
и наравно хондробласта који стварају хрскавицу. МСЦ се може
пронаћи у различитим ткивима, као што је венска крв, масно
ткиво, коштана срж, крв из пупчане врпце, инфрапателарног
масног јастучета, синовије итд. BMAC је богат извор МСЦ-а с
потенцијалом да регенерише дефекте хрскавице у остеоартритиса, као и да успори прогресију болести. Важно је нагласити и то
да хијалина хрскавица, присутна у зглобу колена, има изузетно
мали потенцијал раста због изостанка васкуларизације, инервације или лимфне дренаже. Та чињеница онемогућава миграцију
хондроцита ка оштећеној регији и знатно лимитира потенцијал
зарастања оштечења за разлику од нпр. кости или меког ткива.
Уколико се, међутим, у циљане зоне оштећења, интраартикуларно убризга BMAC, заједничко дејство различитих ћелијских
лоза у катаболичком, инфламаторном окружењу, може да доведе
до пролиферације и диференцијације МСЦ ка хондробластима и
стварањем нове хрскавице. Поред МСЦ, у BMAC присутни су и
тромбоцити са својим гранулама богатим факторима раста, хематопоетске стем ћелије, прекурсори моноцита, макрофаге, Б и Т
лимоцити, дендритске антиген презентујуће ћелије, те виска концентрација хемокина и цитокина. Сви они заједно делују регенеративно, антиинфламаторно, ангиогенетски и имунонодулаторно
са способношћу да умање интензитет инфламације, при чему се
катаболички ћелијски образац мења у анаболички, с последичним обнављањем оштећених ткива.
У последњих неколико година, изведено је више рандомизованих клиничких студија које су доказале повољне ефекте коришћења BMAC у терапији остеоартритиса колена, поготово у
поређењу са широко коришћеним препаратима хијалуронске
киселине (ХА), кортикостероида или инјекцијама физиолошког
раствора као плацебо.
У свим овим истраживањима, оправданост коришћења BMAC
потврђена је јасним резултатима – смањењем бола и отока колена,
повратком пуне покретљивости зглоба, повратком оболелих лица
активностима и одлагањем алоартропластичних интервенција.
Дакле, корист од програма давања BMAC оболелима од остеоартритиса колена с територије АП Војводине била би вишеструка:
смањење интензивних болова и тегоба, њихов повратак раду и
активностима, одлагање операције или потпуно излечење с уштедама (подизање радне способности пацијента и смањење листе чекања или потпуно одустајање од интервенције уградње протезе).
Законом о здравственој заштити („Службени гласник РС”, бр.
107/05, 72/09 – други закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други
закон, 93/14 и 96/15), чланом 13. став 4. утврђено је да аутономна
покрајина може донети посебне програме здравствене заштите за
поједине категорије становништва, односно врсте болести које су
специфичне за аутономну покрајину, а за које није донет посебан
програм здравствене заштите на републичком нивоу, у складу са
својим могућностима, и утврдити цене тих појединачних услуга,
односно програма.
Носилац и реализатор Програма је Клинички центар Војводине, Нови Сад.
Циљеви, активности, методологија реализације и индикатори
програма
Општи циљеви
1. Омогућавање модерног терапијског модалитета оболелима,
чиме се знатно унапређује квалитет живота и квалитет услуга
здравствене заштите оболелим од остеоартритиса у Аутономној
покрајини Војводини.
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2. Указивање на проблем онеспособљености за живот и рад
оболелих од остеоартритиса колена од тренутка дијагностиковања до тренутка дефинитивног лечења с пружањем помоћи
оболелом и његовој породици да се и с болешћу врати редовним
радним и друштвеним активностима.
3. Смањење или релаксирање листе чекања за уградњу тоталне
протезе колена за више пацијента односно одлагање операције
на дужи период с последичном уштедом средстава Републичког
фонда за здравствено осигурање.
Специфични циљеви
1. Информисање и едукација стручне медицинске јавности о
могућности и начинима лечења остеоартритиса колена методама
регенеративне медицине.
2. Информисање пацијенткиња и пацијената о овом терапијском модалитету.
3. Научноистраживачки рад – стицање нових сазнања и искустава током реализације овог програма и његово публиковање у
престижним светским часописима.
4. Оспособљавање медицинских кадрова за коришћење терапијских модалитета регенеративне медицине.
5. Техничко опремање Клиничког центра Војводине за спровођење ових процедура.
Активности програма
Планирано је да се у 2016. години у Клиничком центру Војводине спроведе сто педесет процедура. Након прве године Програма, планирано је да се омогући коришћење ове методе и у другим
установама секундарне здравствене заштите на територији АП
Војводине.
Методологија спровођења програма
Програм би се спроводио у неколико фаза: припремна фаза,
фаза интевенције и фаза евалуације резултата.
1. Припремна фаза
- подразумева паралелни процес у три смера: исходовање
одлуке Етичког комитета Клиничког центра Војводине
(уз пријаву, прилажу се све неопходне техничке карактеристике материјала и опреме), дозволе Агенције за лекове и медицинска средства Србије, информисани пристанак пацијента и дозвола за коришћење нових здравствених технологија.
- припрема тендерске документације за прибављање опреме и потрошног материјала;
- едукација целог тима за извођење процедуре, изналажење адекватног простора за интервенцију;
- информисање пацијената о могућности лечења методом
из Програма, директним контактом у амбулантама и путем средстава информисања;
- детекција адекватних пацијената који испуњавају критеријуме укључења, дијагностике, преинтервентни МРИ с
контрастом;
- заказивање интервенција.
2. Интервентна фаза
- пацијент се пре интервенције прегледа и попуњава упитнике функционалних скала;
- припрема пацијента, евентуално давање аналгоседације
или преоперативна припрема пацијента за лечење фокалне остеохондралне лезије;
- узимање венске крви пре убризгавања BMAC-аспирације синовијалне течности ради анализе у научноистраживачке сврхе;
- припрема поља за аспирацију костне сржи са антисептиком и локално анестезијом, узимање и обрада аспирата у
посебном уређају за сепарацију и концентровање ћелија
и интраартикуларно убризгавање BMAC;
- истоветна припрема ВМАС препарата и њено апликовање
на претходно припремљену фокалну лезију с препокривањем лезије тромбином, фибринским лепком и хофом;
- давање писаног упутства о постинтервентном понашању
пацијента.

Страна 2314 - Броj 54

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

3. Фаза праћења и евалуације
- контроле након првог, трeћег, шестог, деветог и дванаестог месеца – ради попуњавања функционалних тестова;
- МРИ контрола након шест и дванаест месеци с контрастом;
- евалуација резултата.
Критеријуми укључења/искључења пацијената у Програм:
Критеријуми за укључење пацијената у Програм:
- пацијент старости од 18 до 60 година, оба пола, радно активан;
- КООS Pain скала до 60 бодова;
- болује од симптоматског дегенеративног обољења коленог зглоба са историјом бола и отока најмање 12 месеци
од дана прегледа;
- болује од фокалне остеохондралне лезије, верификоване
на МРИ или артроскопијом, која не може да се третира
методом микрофрактуре;
- РТГ налаз за дегенеративно обољење колена с променама које одговарају КЛ скали од 2 до 4;
- друго колено је здраво или асимптоматско.
Критеријуми за искључење пацијената:
- старост преко 75 година;
- КЛ скала 0–2, асимптоматски остеоартритис колена;
- изражена аксијална девијација колена (варус >5°, валгус
> 5°);
- системске болести везивног ткива попут реуматоидног
артритиса, хематолошка обољења (коагулопатије), тешка кардиоваскуларна болест, активне инфекције, имуносупресија и остала стања за која лекар процени да
могу да компромитују терапијски ефекат или да угрозе
здравље пацијента;
- пацијент на антиагрегационој или антикоагулационој терапији чије би искључење угрозило његово здравље;
- претходна терапија ПРП или ХА уназад шест месеци;
- коришћење НСАИД 14 дана пре интервенције;
- добијање кортикостероида интраартикуларно уназад
шест месеци;
- пацијент с вредностима хемоглобина мањим од 11 г/дл и
вредностима тромбоцита мањим од 150,000/ммц.
Индикатори
Реализација Програма пратиће се путем задатих индикатора: набавке опреме и потрошног материјала, броја извршених интервенција и спроведених едукација, као и путем следећих индикатора:
- MRI Osteoarthritis Knee Score (MOAKS) за евалуацију
промена на структурама колена преоперативно и након
шест и дванаест месеци;
- WOMAC (The Western Ontario and McMaster Universities
Osteoarthritis INDEX) пре терапије, након првог, трећег,
шестог, деветог и дванаестог месеца,
- IKDC (International Knee Documentation Committee –
Subjective Knee Evaluation Form 2000) пре терапије, након првог, трећег, шестог, деветог и дванаестог месеца;
- KOOS (Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score) пре
терапије, након првог, трећег, шестог, деветог и дванаестог месеца.
- SF-36 health survey questionnaire (приказ општег здравственог стања) пре терапије, након првог, трећег, шестог,
деветог и дванаестог месеца;
- ниво бола на Visual Analogue Scale пре терапије, после
трећег и седмог дана, као и након првог, трећег, шестог,
деветог и дванаестог месеца;
- ниво отока на Visual Analogue Scale пре терапије, после
трећег и седмог дана, као и након првог, трећег, шестог,
деветог и дванаестог месеца;
- трајање бола и отока колена после интервенције до седмог дана;
- врста, трајање и ток сваког евентуално нежељеног догађаја такође ће бити нотирани.
Финансијска средства потребна за релизацију програма
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За реализацију Програма лечења узнапредовале дегенеративне
остеоартрозе и фокалних остеохондралних лезија зглоба колена
методом интраартикуларног или оперативног апликовања мезенхималних матичних ћелија из BMAC (bone marrow aspirate
concentrate) пацијената у Aутономној покрајини Војводини за
2016. годину, потребно је укупно 11.160.120,00 динара, од чега:
Капитални издаци у износу од 3.215.120,00 динара за:
1. Трошкове набавке опреме –хирушког моторног система за
бушење кортекса кости приликом добијања ВМАС и центрифуге
за издвајање и концентровање матичних ћелија са сензором и стерилним затвореним системом.
Текући издаци у износу од 7.945.000,00 за:
1. Трошкове набавке потрошног материјала и услуга у износу
од 4.940.000,00 динара за:набавку сетова за сепарацију матичних
ћелија, филтера за коштану срж, антикоагуланаса, шрицева, контраста, анестетика и другог потрошног материјала и лабораторијске анализе (опште анализе и бројање и типизација ћелија).
2. Трошкове нето накнада с припадајућим порезима и доприносима за учеснике на реализацији програма у износу од
1.785.000,00 динара.
3. Трошкове едукација у износу од 700.000,00 динара.
4. Трошкове комуникације у износу од 320.000,00 динара.
5. Трошкове набавке ситног инвентара у износу од 200.000,00
динара.

980.
На основу члана 31. алинеја 5. Статута Аутономне покрајине
Војводине („Службени лист АПВ”, број 20/14) и члана 13. став
4. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, бр.
107/05, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – др. закон, 93/14, 96/15 и
106/15), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници
одржаној 29. децембра 2015. године, донела је
ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ПРОГРАМУ ОЧУВАЊА ПЛОДНОСТИ
КОД ОБОЛЕЛИХ ОД МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ
У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
ЗА 2016. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Покрајинском скупштинском одлуком (у даљем тексту:
Одлука), утврђује се Програм очувања плодности код оболелих
од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2016.
годину, обим средстава за његово спровођење и начин њиховог
распоређивања и коришћења.
Члан 2.
Програм из члана 1. ове одлуке чини њен саставни део.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
01 Број: 5-6/15
Нови Сад, 29. децембар 2015. године

Председник
Скупштине Ап Војводине
Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)

ПРОГРАМ
ОЧУВАЊА ПЛОДНОСТИ
КОД ОБОЛЕЛИХ ОД МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ
У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
ЗА 2016. ГОДИНУ
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Приказ и анализа постојеће ситуације
Према подацима Института за јавно здравље Војводине садржаним у анализи ‘’Здравствено стање становништва Аутономне покрајине Војводине за 2013. годину’’, малигне болести са
учешћем од 23,1% други су узрок смрти становништва Аутономне покрајине Војводине, одмах после кардиоваскуларних болести
(53,5%). Најучесталији малигни тумори код мушкарaца били су
малигни тумори душника и плућа (32,1%) и малигни тумори дебелог црева и завршног црева (13,7%), док су код жена били малигни тумори дојке (18,0%) и малигни тумори душника и плућа
(16,5%). Према болничком морбидитету, који се региструје у
стационарним установама на територији Аутономне покрајине
Војводине, најзаступљеније групе обољења jeсу тумори (20,9%),
болести система крвотока (12,9%) и болести система за варење
(9,2%).
Од укупно 8.342 умрлих током 2013. године, у стационарима
Војводине према подацима из наведене анализе, њих 3.270 (39,2%)
умрло је од болести система крвотока, 1.732 (20,8%) од тумора, а
753 (9,0%) од болести система за дисање, док су болести система
за варење са 660 умрлих (7,9%) на четвртом месту.
Националним програмом „Србија против рака” („Службени
гласник РС”, број 20/09) који је донела Влада Републике Србије,
поред циља да се побољша здравље становништва Републике Србије и превенира настанак малигних болести, утврђен је и циљ
– побољшање квалитета живота већ оболелих од малигних болести, којима су неопходни ефикасно лечење, адекватна контрола
симптома и компликација, контрола нежељених ефеката лечења,
као и психолошка, социјална и духовна подршка пацијенту и породици. Као једна од кључних компоненти наведеног програма
утврђено је обезбеђивање услова за квалитетан живот применом
мера рехабилитације и палијативног збрињавања. Наведеним националним програмом за оболеле од малигних болести у репродуктивном добу, као посебна категорија, нису предвиђене специфичне активности усмерене на очување плодности и стварање
могућности за реализацију родитељства, иако се ради о изузетно
значајном сегменту у обезбеђењу квалитетног живота након лечења малигних болести.
Током 2013. године у Аутономној покрајини Војводини регистровано је 885 особа млађих од 44 године које су новооболеле од
малигних болести: 579 жена и 306 мушкараца, према подацима
Регистра за малигне неоплазме Војводине, Института за онкологију Војводине.
Током 2014 године, у периоду од 01. јануара до 01. октобра, на
Институту за онкологију Војводине, у Онколошком конзилијуму за гинеколошке туморе презентовано је 230 пацијенткиња с
новооткривеним карциномом грлића материце с територије АП
Војводине. Међу њима, само 94 или 40,9 % било је у почетним
стадијумима који су операбилни (од Iа,б- IIа), док је чак 136 жена
или 59,1% у моменту дијагностиковања имала локално узнапредовали или метастатски карцином грлића материце (иноперабилна болест). Повећање удела раних стадијума свих малигних болести, захваљујући добро организованим скрининг-програмима
и успешном лечењу премалигних стања, неодвојиви су и кључни
– за успешније онколошко лечење и за бољи квалитет живота онколошких пацијенткиња и пацијената и стварање услова за могућност родитељства код оболелих од малигнитета.
Онколошке процедуре које утичу на губитак плодности (фертилност) јесу:
- све хируршке процедуре у малој карлици, посебно радикална хирургија код гинеколошких малигнитета (ампутациона хирургија, стварање прираслица);
- адјувантна терапија утицајем на функцију јајника (хируршка, радиотерапијска, реверзибилна (Гн-РХ агонисти);
- радиотерапија карлице (теле и брахи), трајно или привремено (радиотерапија јодом);
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- примена зрачне терапије узрокује деструкцију фоликула јајника и стромалну фиброзу и следствену атрофију
јајника, што најчешће резултира трајним стерилитетом.
Потврђена је директна корелација између апликоване туморске дозе и последичних промена у ткиву јајника. Последице примењене зрачне терапије често су иреверзибилне због чињенице да је број герминативних ћелија дефинисан још у току феталног живота и да не постоји могућност касније регенерације, за разлику од других ткива
где је регенеративна способност очувана (нпр. коштано
ткиво, ћелије гастроинтестиналног тракта, ћелије коже и
друга ткива).
- сваки облик системске хемиотерапије (трајно или привремено) утиче на репродуктивну функцију. Код жена:
варира у односу на дужину, дозу и врсту хемиотерапије,
као и у зависности од старости пацијенткиње, а знатна
токсичност приписује се алкилирајућим агенсима. Повећан је ризик за појаву превремене менопаузе након
лечења алкилирајућим агенсима код жена код којих се
поново успоставила нормална менструација. Опоравак
функције јајника ретка је појава након примене режима
лечења који укључују бусулфан и циклофосфамид. Код
мушкарца: велике дозе алкилирајућих агенаса (на пример, циклофосфамид, прокарбазин, хлорамбуцил и/или
БЦНУ) узрокују азоспермију код више од 90% мушкараца. Мале студије указују на то да се, након терапије, поново успоставља интегритет сперме на ниво контролне
групе одговарајућих година старости након неког времена.
Омогућавање родитељства особама леченим од малигних болести један је од највећих изазова у савременој онкологији и у
свету постаје нераздвојив део целокупног пружања услуге квалитетног лечења онколошких пацијенткиња и пацијената. Упркос
томе, лекари не информишу довољно оболела лица о могућности
губитка плодности током онколошког лечења и после њега. Потпуно је разумљиво фокусирање онколога на примарни циљ: постизање излечења са што мање компликација: хируршког, радитерапијског, хемиотерапијског и биолошких модалитета лечења и
редовно и адекватно праћење након завршене терапије. Очување
плодности код оболелих од малигних тумора до сада није довољно и адекватно препознато.
Разматрање могућности очувања плодности код онколошких
пацијенткиња и пацијената нераздвојиво је од примарног циља
у лечењу: онколошке безбедности у погледу исхода малигне болести. Колико год био значајан, фокус очувања плодности никад
није испред лечења и преживљавања. Зато је овакав сегмент пружања здравствене услуге међу најделикатнијим, те захтева високостручан, субспецијалистички и едукован кадар, јер селекција
потенцијалних онколошких пацијенткиња и пацијената којима се
може безбедно омогућити очување плодности има строго дефинисане:
- стручне онколошке критеријуме за укључивање у Програм очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2016. годину (у даљем тексту: Програм) у погледу врсте и дужине основног лечења, прогнозе болести и могућег утицаја
онколошке терапије на плодност;
- параметре процене које утврђује гинеколог-субспецијалиста за плодност;
- правно-етичке процедуре и критеријуме у односу на оба
партнера, године живота будућих мајки;
- све нивое прецизног информисања родитеља малолетних онколошких пацијенткиња и пацијената, одраслих
онколошких пацијенткиња и пацијената, лекара и медицинског особља ангажованог у раду са оболелим или леченим од малигнитета уз пратећи информативни писани и електронски материјал као и информисане писане
пристанке.
Савремени терапијски протоколи у лечењу малигних тумора
свих локализација утичу на бројне сегменте живота пацијенткиња и пацијената знатно умањујући њихов квалитет живота.
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Ангажовањем стручњака у овом програму, заједно са оболелим
од малигне болести и члановима њихове уже породице, онколози могу да понуде уз оптимални план лечења – који обезбеђује
максималну корист у побољшању исхода болести – и побољшан
квалитета живота остварењем родитељства.
Хирургија са очувањем плодности (Fertility-Sparing Surgery), поред базичних циљева да очува плодност уз онколошку безбедност,
омогућава очување хормонске оваријалне функције и за жену психолошки подстицајно очување адекватне перцепције телесне схеме.
Примена поштедне операције грлића материце захтева:
- прецизну преоперативну процену због максималне онколошке безбедности за пацијенткињу;
- примену прецизних смерница за касније цитолошко
праћење;
- специфичан акушерски надзор након концепције – због
повишеног ризика за претермински порођај.
Одлука за примену поштедне онколошке хируршке процедуре
код ране инвазивне форме карцинома грлића материце, једна је
од најделикатнијих у гинеколошкој онкологији и од Онколошког конзилијума захтева примену критеријума за селекцију пацијенткиња и одговарајућу старост пацијенткиње (до 40 година),
опште стање и постојање жеље за рађањем, али без претходне
историје инфертилитета.
Законом о здравственој заштити („Службени гласник РС”, бр.
107/05, 72/09-други закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други
закон, 93/14 и 96/15), чланом 13. став 4. утврђено је да аутономна
покрајина може донети посебне програме здравствене заштите за
поједине категорије становништва, односно врсте болести које су
специфичне за аутономну покрајину, а за које није донет посебан
програм здравствене заштите на републичком нивоу, у складу са
својим могућностима, као и то да може утврдити цене тих појединачних услуга, односно програма.
Због значаја које активности усмерене на стварање могућности
за остварење родитељства – након завршетка лечења од малигних болести – имају за обезбеђење квалитетног живота сваког
појединца, а имајући у виду високо место које родитељство има у
систему вредности, као и то да је реч о једној од најчешћих индивидуалних тежњи појединца, Скупштина Аутономне покрајине
Војводине утврдила је Програм очувања плодности код оболелих
од малигних болести на територији Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину, који су реализовали Институт за онкологију
Војводине, Сремска Каменица и Клинички центар Војводине,
Нови Сад.
Носиоци и реализатори Програма очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини
за 2016. годину су: Институт за онкологију Војводине, Сремска
Каменица и Клинички центар Војводине, Нови Сад.
II
Циљеви, активности, методологија реализације и индикатори
програма
Општи циљ
Омогућавање родитељства онколошким пацијенткињама животне доби до 40 година и пацијентима у репродуктивном добу
уз максималну онколошку безбедност, чиме се битно унапређује
квалитет живота и квалитет услуга здравствене заштите оболелим од малигних болести у АП Војводини.
Специфични циљеви
1. информисање и едукација стручне медицинске јавности о
могућности и начинима очувања плодности код оболелих од малигних болести и информисање пацијенткиња и пацијената;
2. развој и унапређивање сегмента Хирургије са очувањем
плодности (Fertility-Sparing Surgery) чиме се омогућава најадекватније лечење у раној фази болести, које неће утицати на каснију
плодност или ће само минимално утицати;
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3. унапређивање преоперативне дијагностике гинеколошких
премалигних, гранично малигних („border line tumoris”) и малигних обољења применом спектралне колпоскопије и ехосонографије;
4. укључивање онколошких пацијенткиња и пацијената у стандардне протоколе за процедуре биомедицински помогнутог родитељства.
Актвности програма
1. информисање стручне јавности о значају детерминисања и
интегрисања очувања плодности код оболелих од малигних болести;
2. едукација лекара за примену процедура са очувањем плодности код строго дефинисаних група оболелих и едукација тима
за рад са овом групацијом становништва, као и усавршавање и
даљи развој хируршких техника и вештина за хирургију са очувањем плодности;
3. едукација тима за хирургију са очувањем плодности код
гинеколошких и уролошких онколошких операција у почетним
стадијумима малигних болести женских и мушких репородуктивних орагана;
4. обавештавање и клиничко/психолошко саветовање болесника о могућностима за очување плодности;
5. наставак рада Конзилијума за онкофертилитет и примена
формираног алгоритма и процедура кретања пацијената унутар
Програма;
6. издавање штампаног и електронског материјала и дистрибуција.
Индикатори
Реализација Програма пратиће се путем задатих индикатора:
1. наставак примене формиране базе података и праћење:
а) за оболеле од малигних болести упућене на Конзилијум
за онкофертилитет и праћење даљих процедура,
б) за све жене млађе од 40 година које планирају рађање
а оперисане су због дијагностикованих интраепителних
неоплазија (премалигне болести грлића материце) код
којих је у конусу:
- верификован микроинвазивни и инвазивни карцином грлића материце,
- верификован остатак (рест) болести (ЦИН 2,3 или
карцином „in situ”), у преосталом ткиву;
2. спровођење обуке и едукације лекара;
3. издавање и дистрибуција информативног материјала за оболеле од малигних болести.
Методологија спровођења Програма
Кретање оболелих од малигних болести путем Програма:
Селекција пацијенткиња/пацијената: Основни предуслов за
квалитетно функционисање Програма јесте правовремено упућивање оболелих од малигних болести у периоду од постављања
дијагнозе до започињања онколошких трерапијских третмана. У
случају да је лечење већ започето у свакој од фаза, могуће је организовати консултацију.
Примарну селекцију за упућивање пацијената и пацијенткиња врше:
- лекари на Онколошкој комисији /конзилијуму за поједине локализације у Институту за онкологију Војводине,
Сремска Каменица;
- лекари/хирурзи који припремају за операцију и оперишу оболеле: Институт за онкологију Војводине, Сремска
Каменица, Клинички центар Војводине, опште болнице
и друге здравствене установе и приватна пракса на територији Аутономне покрајине Војводине;
- лекари лекари из организационих јединица општих
болница за онкологију на територији АП Војводине);
- лекари интернисти – онколози пре започињања хемиотерапије;
- радиотерапеути пре започињања зрачног третмана.
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I Прво информисање оболелих од малигних болести млађих
од 40 година живота и њихово даље евентуално укључивање у
програм могуће је на следећим пунктовима здравствене мреже:
- домови здравља (лекари опште праксе и специјалисти),
- одсеци за онкологију општих болница (девет болница у
Аутономној покрајини Војводини: Суботица, Сомбор,
Сремска Митровица, Панчево, Вршац, Кикинда, Сента,
Врбас и Зрењанин);
- опште болнице (уролози, хирурзи, гинеколози, педијатри, хематолози, медикални онколози);
- Клинички центар Војводине и Институт за онкологију
Војводине;
- приватна пракса;
- самостална иницијатива оболелог.
Иницијално, пацијенти се у тренутку јављања налазе у две могуће
фазе лечења малигних болести:
- пре започињања онколошког лечења: у фази припреме за
операцију, хемиотерапију или зрачну терапију;
- у међуфазама: после операције, а пре наставка адјувантне
хемиотерапије, зрачне терапије или биолошке терапије.
II Лекар који информише оболеле од малигних болести о могућностима укључивања у Програм, након прибављања сагласности, шаље попуњени образац субспецијалисти за фертилитет
у форми медицинског формулара који садржи податке значајне
за прву селекцију: дијагноза, стадијум болести, патохистолошки
налаз, планирани протокол лечења и дужина трајања лечења.
III Консултација са субспецијалистом за плодност и селекција
првог нивоа након увида у документацију: историју болести и налазе којима упућује пацијенткиње и пацијенте на Конзилијум за
онкофертилитет.
IV Конзилијум за онкофертилитет чине чланови из Института за онкологију Војводине и Клиничког центра Војводине и то
стални чланови и повремени чланови (са заменицима), а према
локализацијама малигних болести:
- чланови из Института за онкологију Војводине – у сталном саставу: два гинеколога, патолог, интерниста – онколог, радиолог или радиолог/специјалиста нуклерне медицине (са обе специјализације), радиотерапеут и повремени чланови: хирург –онколог и психолог;
- чланови из Клиничког центра Војводине – у сталном саставу: два гинеколога субспецијалисте фертилитета, радиолог и повремени чланови уролог, хематолог и остали
специјалисти по позиву (на пример: офтамолог, дерматолог, оториноларинголог)
Конзилијуми за онкофертилитет одржавају се у Институту за онкологију Војводине, на недељном нивоу, ради разматрања параметара наведених у обрасцу: Мишљење Конзилијума за онкофертилитет.

981.
На основу члана 31. алинеја 5. Статута Аутономне покрајине
Војводине („Службени лист АПВ”, број 20/14), и члана 13. став
4. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, бр.
107/05, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – др. закон, 93/14, 96/15 и
106/15), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници
одржаној 29. децембра 2015. године, донела је
ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ПРОГРАМУ УНАПРЕЂИВАЊА ОНКОЛОШКЕ ЗАШТИТЕ
У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
ЗА 2016. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом покрајинском скупштинском одлуком (у даљем тексту:
Одлука), утврђује се Програм унапређивања онколошке заштите
у Аутономној покрајини Војводини за 2016. годину, обим средстава за његово спровођење и начин њиховог распоређивања и
коришћења.

Број 54 - Страна 2317
Члан 2.

Програм из члана 1. ове одлуке чини њен саставни део.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
01 Број: 5-8/15
Нови Сад, 29. децембар 2015. године

Председник
Скупштине Ап Војводине
Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)

ПРОГРАМ
УНАПРЕЂИВАЊА ОНКОЛОШКЕ ЗАШТИТЕ
У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
ЗА 2016. ГОДИНУ
I
Приказ и анализа постојеће ситуације
Према подацима Института за јавно здравље Војводине из анализе „Здравствено стање становништва АП Војводине за 2013. годину”, у структури узрока смрти највећи удео имају хроничне незаразне болести (преко 80%), а међу њима, на првом месту налазе
се кардиоваскуларне болести (53,5%), док су малигне болести на
другом месту (23,1%).
Епидемиолошка ситуација, у смислу новооболелих и умрлих
по локализацијама малигних болести у АП Војводини (према подацима из Регистра малигних неоплазми Војводине Института за
онкологију Војводине за 2011. годину), јесте следећа:
Морталитет:
- Жене (број умрлих 2.699) по локализацијама:26% дојка,
16% плућа, 11% дебело црево, 7% грлић материце, 5%
јајници, 39% остало.
- Мушкарци (број умрлих 3.639) по локализацијама:34%
плућа, 15% дебело црево, 7% простата, 5% желудац, 4%
мокраћна бешика и 35% остало.
Инциденција:
- Жене (број новооболелих 4.999) по локализацијама:26%
дојка, 12% дебело црево, 11% плућа, 7% грлић материце,
5% тело материце и 39% остало.
- Мушкарци (број новооболелих 5.159), по локализацијама:27% плућа, 16%дебело црево, 10% простата, 5% мокраћна бешика, 4% желудац и 38% остало.
Смањење учесталости рака првих пет водећих локализација
и унапређивање дијагностике раних стадијума болести јесу
највећи изазови у онкологији данас. Пораст инциденције ових
локализација у земљама у транзицији поставио је нашу земљу на
високом месту на скали по броју новооткривених случајева годишње. Предвиђење је да ће у деценијама које долазе, у земљама
у развоју, стопа оболелих од рака првих пет локализација расти,
како због неспровођења скрининг програма, тако и због старења
становништва. Померање старосне границе оболелих ка млађој
животној доби јесте додатни и нови забрињавајући фактор.
У сарадњи са осталим здравственим установама у АП Војводини, Институт за онкологију Војводине – као стожер свих активности у превенцији, дијагностици и терапији малигних обољења,
те у континуираној едукацији студената и лекара – спроводи лечење болесника, а такође врши и дијагностику и праћење ових
болесника након завршеног онколошког лечења.
Веома блиска повезаност Института за онкологију Војводине –
као координатора активности и едукације у Војводини и осталих
здравствених установа потребно је да буде одржана и унапређена
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и у будућности, за добробит онколошких болесника у АП Војводини. Циљеви ове сарадње јесу стандардизација и увођење најмодернијег лечења, те одржавање једнаког квалитета услуге у свим
онколошким центрима у Аутономној покрајини Војводини. Због
тога, неопходна је стална едукација особља ових центара, као и
веома квалитетна комуникација између лекара.
Законом о здравственој заштити („Службени гласник РС”, бр.
107/05, 72/09 – други закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други
закон, 93/14 и 96/15), чланом 13. став 4. утврђено је да аутономна
покрајина може донети посебне програме здравствене заштите
за поједине категорије становништва, односно за врсте болести
које су специфичне за аутономну покрајину, а за које није донет
посебан програм здравствене заштите на републичком нивоу, у
складу са својим могућностима, и утврдити цене тих појединачних услуга, односно програма.
Ради унапређивања квалитета здравствене заштите оболелих
од малигних болести, Покрајинском скупштинском одлуком о
програму унапређења онколошке заштите у Аутономној покрајини Војводини („Службени лист АПВ”, број 54/14) утврђен је наведени програм за 2015. годину коју је реализовао Институт за
онкологију Војводине, Сремска Каменица.
Програм унапређивања онколошке заштите у Аутономној покрајини Војводини за 2016. годину реализоваће Институт за онкологију Војводине, Сремска Каменица.
II
Циљеви, активности, методологија реализације и индикатори
програма
Општи циљ
Смањење морталитета и морбидитета онколошких пацијената
и унапређивање онколошке заштите на територији Аутономне
покрајине Војводине, те уједначавање нивоа здравствене заштите
онколошких болесника у Аутономној покрајини Војводини.
Специфични циљеви
1. Едукација здравствених радника из девет општих болница
на територији Аутономне покрајине Војводине у просторијама
Института за онкологију Војводине, у смислу подизања ефикасности дијагностичких и терапијских процедура у онкологији.
2. Унапређивање квалитета рада поликлиничке службе и дневне
болнице Института за онкологију Војводине преко модула за обавештавање путем СМС порука с циљем квалитетног обавештавања пацијената о статусу заказаног прегледа (новостима, променама, потврђеним даљим заказивањима), као и погледа на распоред
рада појединачне амбуланте или дијагностичке јединице.
3. Повећање доступности онколошке заштите коришћењем савремених информационо-комуникационих технологија. Употребом модула Е-пацијент – „Закажите од куће” унапређује се доступност и приступачност здравствене заштите при заказивању
онколошких прегледа, дијагностичких процедура и терапија.
Активности програма
1. Набавка, инсталирање и пуштање у рад следеће опреме:
- лапароскопски стуб са резачем тумора и припадајућим
инструментима за ендоскопску хирургију – обезбеђење
дела средстава;
- преносиви рачунар – лаптоп за припрему предавања и
видеопројектор за видео презентацију;
- програмски модул за Е-пацијент – „Закажите од куће”;
- програмски модул за обавештавање путем слања СМС
порука.
2. Едукација здравствених радника по следећем плану и динамици:

29. децембар 2015

2.1. Активности на реализацији првог специфичног циља Програма-едукација здравствених радника из девет општих болница
на територији Аутономне покрајине Војводине:
2.1.1. Стручни показни курсеви терапијских процедура – демонстрација оперативних процедура (онколошких операција) у
операционој сали или коришћењем рачунарске мреже и аудио-видео панела у Институту за онкологију Војводине за здравствене
раднике из девет општих болница на територији Аутономне покрајине Војводине. Стручни показни курсеви ће се одржавати три
пута годишње, у операционим салама Института за онкологију
Војводине, у виду једне од показних операција карцинома дојке,
колоректума или хепатобилиопанкреатичних тумора, карцинома
грлића или тела материце. Курсеви ће трајати два дана, при чему
ће првог дана бити обрађена проблематика појединих хируршких
органа (по једна показна операција), док ће се другог дана изводити показне операције код карцинома гинеколошких органа. Као
додатни вид ове едукације, на Институт за онкологију Војводине
у току ових курсева, а након показних операција, организоваће
се дискусија с колегама из здравствених установа (учесницима
курса), током које ће бити презентовани најинтересантнији случајеви оболелих пацијената из свакодневне хируршко-онколошке праксе, о чему ће се и дискутовати. Дискусија би обухватила
различите модалитете и приступе у дијагностици и лечењу презентованих случајева. Трећи вид едукације у делу гинеколошке
онкологије биће и практична едукација – основне дијагностичке
процедуре у поликлиничкој служби.
2.1.2. Радионице на којима здравствени радници из девет
општих болница на територији Аутономне покрајине Војводине
приказују своје случајеве здравственим радницима Института за
онкологију Војводине и на којима се – након клиничко, радиолошко, патолошке корелације, по принципима медицине засноване на доказима – доноси одлука о типу и моделу онколошког
лечења приказаних пацијената. Радионице ће се одржавати у
просторијама Института за онкологију Војводине, три пута годишње, уз присуство лекара из општих болница с територије
Аутономне покрајине Војводине или телемедицинским путем. Уз
ове стручне консултације, биће одржавана и предавања лекара у
вези са савременим дијагностичким, терапијским и оперативним
техникама онколошког лечења.
2.2. Активности на реализацији другог специфичног циља –
унапређивање квалитета рада поликлиничке службе и дневне
болнице Института за онкологију Војводине
Ефикасно заказивање прегледа, транспарентност при раду
и он-лајн обавештеност и контрола стања заказивања, свођење
грешке на минимум, смањење путних трошкова пацијената и
телефонских рачуна – кључни су ефекти, док су за пацијенте
једноставан, комотан и флексибилан начин заказивања медицинских услуга „било где и било када”, као и примање обавештења о
заказаном прегледу „било где и било када” – кључне предности.
На тај начин, постиже се квалитетно обавештавање пацијената о
статусу заказаног прегледа (новостима, променама, потврђеним
даљим заказивањима пацијента), и омогућава им се поглед на распоред рада појединачне амбуланте или дијагностичке јединице.
Овај модул представља надоградњу постојећег болничког информационог система.
2.3. Активности на реализацији трећег специфичног циља-повећање доступности онколошке заштите коришћењем савремених информационо-комуникационих технологија
Пуштањем у рад модула Е-пацијент – „Закажите од куће” омогућава се заказивање прегледа, дијагностичких и терапијских
процедура у било које време и из било ког места („било кад и
било где”) – једини предуслов јесте приступ интернету. На тај
начин омогућава се пацијентима да у здравственом систему не
буду само „предмет рада”, већ постају активни учесници који се
интерактивно укључују у ток лечења. Овај модул представља надоградњу постојећег болничког информационог система.
Методологија спровођења програма
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Набавка, инсталирање и пуштање у рад опреме, као и едукација здравствених радника који се баве здравственом заштитом
онколошких пацијената у Аутономној покрајини Војводини, неопходни су за реализацију овог програма.
Индикатори
Реализација програма ће се пратити путем задатих индикатора: набавке опреме, извршених едукација (одржаних радионица)
и извршених показних операција с циљем подизања нивоа здравствене заштите, те инсталирања и пуштања у рад модула за Е-пацијент и модула за обавештавање путем слања СМС порука.
III
Финансијска средства потребна за реализацију програма
За реализацију Програма унапређивања онколошке заштите
у Аутономној Покрајини Војводини за 2016. годину потребно је
укупно 4.790.250,00 динара, од чега:
Капитални издаци од 3.501.310,00 динара за трошкове набавке
опреме: лапараскопског стуба са резачем тумора и припадајућим
инструментима за ендоскопску хирургију, преносивог рачунара и
виодеопројектора, програмског модула за Е пацијента и програмског модула за смс поруке.
Текући издаци у износу од 1.288.940,00 динара за трошкове
нето накнада с припадајућим порезима и доприносима за учеснике на реализацији програма.
Финансијска средства потребна за реализацију програма
За реализацију Програма очувања плодности код оболелих од
малигних болести на територији Аутономне покрајине Војводине
за 2016. годину потребно је укупно 12.000.000,00 динара која ће
се обезбедити:
Институту за онкологију Војводине укупно 3.801.000,00 динара-текући издаци за:
1. трошкове нето накнaда с припадајућим порезима и доприносима за чланове Конзилијума за онкофертилитет и за друге учеснике у програму, као и за трошкове превоза – укупно 2.693.000,00
динара;
2. трошкове едукација – 750.000,00 динара;
3. трошкове припреме и штампања плаката и флајера –
358.000,00 динара.
Клиничком центру Војводине укупно 8.199.000,00 динара-текући издаци за:
1. трошкове потрошног материјала, лекова и услуга онколошких пацијената у оквиру овог програма – 5.474.000,00 динара;
2. трошкове нето накнaда с припадајућим порезима и доприносима за чланове Конзилијума за онкофертилитет и за друге
учеснике у програму и трошкове превоза – укупно 1.725.000,00
динара;
3. трошкове едукације – 750.000,00 динара;
4. трошкове израде промотивног материјала – 250.000,00 динара.

982.
На основу члана 31. алинеја 5. Статута Аутономне покрајине
Војводине („Службени лист АПВ”, број 20/14) и члана 13. став
4. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, бр.
107/05, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др. закон, 93/14, 96/15 и
106/15), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници
одржаној 29. децембра 2015. године, донела је
ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ПРОГРАМУ РАНОГ ОТКРИВАЊА
И ПРАЋЕЊА ПРОМЕНА ФУНКЦИЈЕ СРЦА
КОД ХИПЕРТЕНЗИВНИХ ТРУДНИЦА
У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
ЗА 2016. ГОДИНУ

Број 54 - Страна 2319
Члан 1.

Овом покрајинском скупштинском одлуком (у даљем тексту:
Одлука), утврђује се Програм раног откривања и праћења функције срца код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини
Војводини за 2016. годину, обим средстава за његово спровођење
и начин њиховог распоређивања и коришћења.
Члан 2.
Програм из члана 1. ове одлуке чини њен саставни део.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
01 Број: 5-9/15
Нови Сад, 29. децембар 2015. године

Председник
Скупштине Ап Војводине
Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)

ПРОГРАМ
РАНОГ ОТКРИВАЊА И ПРАЋЕЊА
ПРОМЕНА ФУНКЦИЈЕ СРЦА
КОД ХИПЕРТЕНЗИВНИХ ТРУДНИЦА
У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
ЗА 2016. ГОДИНУ
I
Приказ и анализа постојеће ситуације
Према подацима Института за јавно здравље Војводине садржаним у анализи ‘’Здравствено стање становништва АП Војводине за 2013. годину’’, водећи узроци смрти становништва АП
Војводине јесу хроничне незаразне болести, односно кардиоваскуларне болести (53,5%), малигне (23,1%) и болести дисајног
система (4,9%).
У ванболничком морбидитету у АП Војводини, у служби
опште медицине према подацима из наведене анализе водеће
групе болести јесу: болести система крвотока, фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом службом,
болести система за дисање, болести мишићно-коштаног система
и везивног ткива, душевни поремећаји и поремећаји понашања.
Водећа дијагноза у укупном морбититету у службама опште
медицине(12,1%), као и у службама медицине рада (8,2%) јесте
повишен крвни притисак хипертензија. Хипертензија је један од
водећих фактора ризика за настанак кардиоваскуларних и цереброваскуларних болести.
Труднице са хипертензијом, будући да се код њих знатно
чешће трудноћа компликује прееклампсијом, еклампсијом, пери
и постпарталном кардиомиопатијом, као и застојем у интраутерином развоју и расту плода, захтевају посебну пажњу. Код жена
које имају повишен крвни притисак у трудноћи чешће се јавља
артеријска хипертензија у наредним трудноћама. Према подацима из светске литературе, 10 до 15% трудница има хипертензију,
а хипертензивни синдром у трудноћи један је од водећих узрока
морбидитета мајке и плода, чини 15 до 33% укупног матерналног
морталитета, односно на другом је месту као узрок смрти мајке.
Жене које су имале хипертензију у току трудноће, чак и ако је
она била транзиторна, у наредном периоду живота имају четири
пута већи ризик да оболе од хипертензије и два пута већи ризик
да оболе од исхемијске болести срца него нормотензивне труднице. Због утицаја и последица који има на здравље мајке и плода,
изузетно је значајно да се повишени крвни притисак код трудница правовремено дијагностикује и адекватно третира. Редовним кардиолошким контролама постиже се адекватно праћење
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и лечење ове посебно вулнерабилне популације, а савременим
дијагностичким методама могу се регистровати посебно ризичне
групе трудница код којих се чешће јављају компликације како код
мајке, тако и код плода.
Хипертензивни синдром у трудноћи подразумева четири ентитета: хроничну хипертензију, прееклампсију-еклампсију, прееклампсију суперпонирану на хипертензију и гестацијску хипертензију (хипертензију индиковану трудноћом).
Законом о здравственој заштити („Службени гласник РС”, бр.
107/05, 72/09 - други закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - други закон, 93/14, 96/15 и 106/15), чланом 13. став 4. утврђено је да аутономна
покрајина може донети посебне програме здравствене заштите за поједине категорије становништва, односно за врсте болести које су специфичне за аутономну покрајину, а за које није донет посебан програм
здравствене заштите на републичком нивоу, у складу са својим могућностима, утврдити цене тих појединачних услуга, односно програма.
Ради унапређивања квалитета здравствене заштите трудница,
с обзиром на висок ризик и озбиљност настанка компликација у
току трудноће, у току и након порођаја код трудница са хипертензијом, Програм раног откривања и праћења промена функције
срца код хипертензивних трудница на територији АП Војводине
реализује Институт за кардиоваскуларне болести Војводине од
2013. године, када је утврђен решењем Владе Аутономне Покрајине Војводине, број 50-7/2013, од 29. маја 2013. године. На основу
резултата досадашње реализације програма, сачињени су и научни радови који ће бити презентовани на XXI Светском ехокардиографском конгресу (један рад) и IV Међународном конгесу
„Кардиолошки проблеми у трудноћи” (два рада).
Програм раног откривања и праћења промена функције срца
код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2016. годину реализоваће Институт за кардиоваскуларне
болести Војводине, Сремска Каменица.
II

(quality arterial stiffness) у току 3. триместра трудноће и шест недеља након порођаја. Дакле, било би то од 900 до 1.200 ехокардиографских и од 900 до 1.200 кардиолошких прегледа, од 600 до 800
двадесетчетворосатних мониторинга крвног притиска и ЕКГ-а и
од 600 до 800 прегледа крутости артеријских крвних судова.
Саставни део програма јесте и едукација лекара, кардиолога из
општих болница на територији Аутономне покрајине Војводине
из ехокардиографије и едукација лекара едукатора на стручним и
едукативним курсевима у референтним центрима или на конгресима и акредитованим скуповима у земљи и иностранству.
Методологија спровођења програма
Хипертензивне труднице и труднице које имају остала кардиолошка обољења на преглед у Клинику за кардиологију Института
за кардиоваскуларне болести Војводине упућиваће надлежни лекари гинеколози-акушери из Клинике за гинекологију и акушерство Клиничког центра Војводине, из општих болница на територији Аутономне покрајине Војводине и домова здравља.
Едукација лекара из области ехокардиографије, а нарочито
кардиолошког и ехокардиографског прегледа хипертензивних
трудница, из општих болница на територији Аутономне покрајине Војводине спроводиће се у Институту за кардиоваскуларне болести Војводине и обухвата практичну и теоретску наставу, али
и наставак едукације десет лекара који су већ били на едукацији
током 2014. године у оквиру овог програма. Надаље, едукацијом
ће бити обухваћено девет-десет лекара едукатора из области
ехокардиографије која обухвата најсавременије дијагностичке и
терапијске методе из области кардиологије и едукација из најсавременијих ехокардиографских техника.
Индикатори
Реализација програма ће се пратити путем задатих индикатора: извршених прегледа трудница у планираном обиму, едукације
лекара едукатора и едукације кардиолога из општих болница на
територији Аутономне покрајине Војводине.

Циљеви, активности, методологија реализације и индикатори
програма
Општи циљ
Смањење броја компликација у трудноћи и током порођаја, насталих као последица хипертензије.
Специфични циљеви
1. Рано откривање потенцијално угрожених трудница и правовремено ординирање адекватне кардиолошке терапије.
2. Контрола ефикасности терапије поновљеним ехокардиографским и кардиолошким прегледом.
3. Анализа резултата правовременог третмана и контроле хипертензивних трудница у односу на настанак компликација у
току трудноће, као и у току и након порођаја.
Активности програма
Програмом ће бити обухваћено од 300 до 400 хипертензивних
трудница и трудница које имају остале кардиолошке болести.
Предвиђене активности јесу кардиолошки преглед, ехокардиографски преглед, двадесетчетворосатни мониторинг крвног
притиска и ЕКГ-а и преглед артеријске крутости.
Свим хипертензивним трудницама упућеним на Институт за
кардиоваскуларне болести Војводине у оквиру програма биће
урађена два кардиолошка прегледа и два ехокардиографска прегледа у току трудноће (први након постављања дијагнозе хипертензије
и други контролни у 3. триместру трудноће), као и кардиолошки и
ехокардиографски преглед шест недеља након порођаја. Надаље,
свакој упућеној трудници бити урађен један двадесетчетворосатни
мониторинг крвног притиска у току 3. триместра трудноће и један
шест недеља након порођаја и преглед крутости артерија – QAS
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III
Финансијска средства потребна за реализацију програма
За реализацију Програма раног откривања промена функције
срца код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини
Војводини за 2016. годину потребно је укупно 2.850.000,00 динара-текући издаци за:
1. трошкове нето накнада, с припадајућим порезима и доприносима за учеснике на реализацији програма – 1.950.000,00 динара;
2. трошкове едукације – 900.000,00 динара.

983.
На основу члана 31. алинеја 5. Статута Аутономне покрајине
Војводине („Службени лист АПВ”, број 20/14), и члана 13. став
4. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, бр.
107/05, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др. закон, 93/14,и 96/15 и
106/15), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници
одржаној 29. децембра 2015. године, донела је
ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ПРОГРАМУ РАНОГ ОТКРИВАЊА
И ЛЕЧЕЊА КОМПЛИКАЦИЈА ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ
НА ОЧИМА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
ЗА 2016. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом покрајинском скупштинском одлуком (у даљем тексту:
Одлука) утврђује се Програм раног откривања и лечења компликација шећерне болести у Аутономној покрајини Војводини за
2016. годину, обим средстава за његово спровођење и начин њиховог распоређивања и коришћења.
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Члан 2.

Програм из члана 1. ове Одлуке чини њен саставни део.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
01 Број: 5-10/15
Нови Сад, 29. децембар 2015. године

Председник
Скупштине Ап Војводине
Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)

ПРОГРАМ
РАНОГ ОТКРИВАЊА И ЛЕЧЕЊА
КОМПЛИКАЦИЈА ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ
НА ОЧИМА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ
ВОЈВОДИНИ ЗА 2016. ГОДИНУ
I
Приказ и анализа постојеће ситуације
Према подацима Института за јавно здравље Србије „Др Милан
Јовановић Батут” Регистра за дијабетес у Србији, из Извештаја бр.
9 „Инциденција и морталитет од дијабетеса у Србији 2014”, дијабетес је једно од најчешћих хроничних незаразних обољења и представља велики јавно-здравствени проблем. Светска здравствена
организација и Међународна федерација за дијабетес процењују
да је 2014. године у свету боловало три стотине осамдесет седам
милиона људи, а да ће се тај број до 2035. године повећати на пет
стотина деведест два милиона. Иако се највише стопе инциденције
региструју у развијеним земљама, највећи пораст броја оболелих
очекује се у земљама у развоју, где се сврстава и наша земља.
Стопа инциденције (ASR-W Age standardized rate) од типа 1
дијабетеса, према подацима из наведеног извештаја, износила је
13,0 на 100.000 особа узраста до 29 година старости у Републици
Србији (без података за покрајину Косово и Метохију), и то: 12.7
у Централној Србији и 13.6 у Војводини. Стопа инциденције од
типа 2 дијабетеса (за узраст 0-75+) износила је 112.3 на 100.000
становника (95,3 у Централној Србији и 158,9 у Аутономној покрајини Војводини [АП Војводина]). Наведени подаци говоре
да је инциденца у АП Војводини већа него у осталим деловима
земље. Стопа морталитета од свих типова дијабетеса на 100.000
становника, према наведеном извештају, износи 12,6 у Републици
Србији (13,6 у АП Војводини и 12,2 у Централној Србији).
Водеће компликације код оболелих од шећерне болести на очима јесу дијабетичка ретинопатија и дијабетичка катаракта; такође,
чешћа је инциденца глаукома код оболелих од ове болести. Према
подацима из светске литературе, с обзиром на то што не постоје
тачни подаци за АП Војводину, инциденца секундарних компликација шећерне болести на очима износи око 40%. Дијабетес је
најчешћи узрок слепила код одраслих особа. Након пет година од
дијагностиковања шећерне болести, око 25% пацијената има промене на очном дну, а након 15 година чак 80%. Од изузетног значаја
за спречавање настанка офтамолошких компликација изазваних
шећерном болешћу јесу консултативни офтамолошки прегледи и
редовно праћење особе оболеле од шећерне болести, а офтамолошке
компликације изазване шећерном болешћу лече се ласер-терапијом.
Рано откривање и ласерски или хирушки третман представљају
основу за превенцију слепила или слабовидости, као компликације код оболелих од шећерне болести на очима. У АП Војводини
здравствене установе располажу са само три ласерфотокоагулатора
(у Клиничком центру Војводине, у Општој болници Панчево и у
Општој болници Сремска Митровица), који су неопходни за адекватан третман компликација на очима изазваних шећерном болешћу.
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Будући да је наведени број ласерфотокоагулаора испод реалних потреба, поред спровођења скрининга ризичне популације (оболелих
од шећерне болести), потребно је и да се набави медицинска опрема,
чиме би се омогућио рани третман оболелих од шећерне болести с
компликацијама на очима. Рано откривање и лечење компликација
шећерне болести на очима допринеће смањењу дужине чекања на
ласерску и хирушку интервенцију и на тај начин смањењу броја
слепих и слабовидих као последицe шећерне болести.
Законом о здравственој заштити („Службени гласник РС”, бр.
107/05, 72/09- други закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13-други
закон, 93/14 и 96/15), чланом 13. став 4, утврђено је да аутономна
покрајина може донети посебне програме здравствене заштите за
поједине категорије становништва, односно за врсте болести специфичних за аутономну покрајину, а за које није донет посебан
програм здравствене заштите на републичком нивоу, у складу са
својим могућностима, и утврдити цене тих појединачних услуга,
односно програма.
С обзиром на висок ризик настанка компликација шећерне
болести на очима, ради унапређивања квалитета здравствене
заштите оболелих од ове болести на територији АП Војводине,
Програм раног откривања и лечења компликација шећерне болести на очима на територији Аутономне Покрајине Војводине утврђен је решењем Владе АП Војводине, број: 50-11/2013 од 9. октобра 2013. године, који је реализовао Клинички центар Војводине.
Програм раног откривања и лечења компликација шећерне болести на очима у Аутономној покрајини Војводини за 2016. годину реализоваће Клинички центар Војводине Нови Сад.
II
Циљеви, активности, методологија реализације и индикатори
програма
Општи циљ
Превенирати и смањити број по вид значајних компликација
шећерне болести.
Специфични циљ
Рано откривање (скрининг) и правовремени третман дијабетичких ретинопатија.
Активности програма
Скрининг ризичне популације (офталмоскопија у артефицијалној мидријази), са обухватом од око 700 оболелих од шећерне болести. Пацијенти ће бити позивани на ванредне офтамолошке прегледе, након којих ће бити упућивани на даљу евалуацију и
на третман код обученог тима офтамолога.
Пацијенатима код којих се установе промене биће урађен ласерски третман, односно хируршки третман (витректомија).
Набавка опреме ИОЛ мастер-а oмогућиће адекватно збрињавање оболелих од шећерне болести с компликацијама на оку.
Методологија спровођења програма
Програм ће обухватити оболеле са шећерном болешћу пет година након откривања и започете антидијабетесне терапије. Пацијенти ће бити позивани на организоване ванредне контролне
офталмолошке прегледе, након чега ће бити упућивани на даљу
евалуацију и на третман код обученог тима офталмолога. Планирани обухват је око 700 оболелих од шећерне болести.
Индикатори
Реализација програма ће се пратити путем задатих индикатора: набавке опреме и извршених офтамолошких прегледа оболелих од шећерне болести у планираном обиму.
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III

Финансијска средства потребна за реализацију програма
За реализацију Програма раног откривања и лечења компликација шећерне болести на очима у Аутономној покрајини Војводини за 2016. годину, потребно је укупно 6.570.000,00 динара од
чега:
Капитални издаци у износу од 5.800.000,00 динара за трошкове набавке опреме: IOL master.
Текући издаци у износу од 770.000,00 динара за:
1. Трошкове набавке реагенаса и потрошног материјала у износу од 400.000,00 динара.
2. Трошкове нето накнада са припадајућим порезима и доприносима за учеснике на реализацији програма у износу од
300.000,00 динара.
3. Трошкове превоза у износу од 70.000,00 динара.

984.
На основу члана 31. алинеја 5. Статута Аутономне покрајине
Војводине („Службени лист АПВ”, број 20/14), и члана 13. став
4. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, бр.
107/05, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др. закон, 93/14, 96/15 и
106/15), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници
одржаној 29. децембра 2015. године, донела је
ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ПРОГРАМУ НЕОНАТАЛНОГ СКРИНИНГА
НА ЦИСТИЧНУ ФИБРОЗУ У
АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
ЗА 2016. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом покрајинском скупштинском одлуком (у даљем тексту:
Одлука) утврђује се Програм неонаталног скрининга на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2016. годину,
обим средстава за његово спровођење и начин њиховог распоређивања и коришћења.
Члан 2.
Програм из члана 1. ове Одлуке чини њен саставни део.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
01 Број: 5-11/15
Нови Сад, 29. децембар 2015. године

Председник
Скупштине Ап Војводине
Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)

ПРОГРАМ
НЕОНАТАЛНОГ СКРИНИНГА
НА ЦИСТИЧНУ ФИБРОЗУ
У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
ЗА 2016. ГОДИНУ
I
Приказ и анализа постојеће ситуације
Цистична фиброза је најчешћа генска, аутосомно рецесивна болест људи беле расе. То је хронична, прогресивна, мултисистемска болест која захвата плућа и панкреас. Болест плућа
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узрокује учестале инфекције плућног паренхима, хроничне колонизације бактеријама, настанак бронхиектазија и тешке деструкције плућа. Током раног детињства, болест се испољава као
тешка малапсорпција и малнутриција, што доводи до заостајања
у расту и развоју. Као компликација болести, с временом се јавља
оштећење свих органских система, настаје дијабетес мелитус,
остеопороза, артропатија, оштећење срца. Код дечака постоји
примарни недостатак вас деференса. До сада је идентификовано
око 1500 мутација ЦФТР гена. Половином XX века, када је болест
откривена, деца оболела од цистичне фиброзе умирала су током
прве године живота. Раном дијагностиком и побољшаним лечењем, данас је просечан век оболелих око 40 година. У земљама
које су увеле неонатални скрининг знатно је продужен животни
век оболелих, побољшан њихов квалитет живота, као и квалитет живота њихових породица. Сматра се да ће ови пацијенти
код којих је дијагноза постављена након рођења и код којих су
спровођене превентивне терапијске интервенције доживети пету
и шесту деценију живота.
Последњих 30 година, у бројним земљама света спроводи се
рано откривање оболелих путем неонаталног скрининга на цистичну фиброзу. Скрининг је прво уведен на Новом Зеланду,
потом у појединим регионима Европе, а од 2000. године бројне
земље Европске уније, све државе Сједињених Америчких Држава, Русија и поједине земље Јужне Америке, увеле су скрининг као редовну дијагностичку методу. Скрининг се спроводи
регионално (23 регионална скрининга у Европи), или све чешће
као свеобухватан национални програм. У земљама у окружењу
не спроводи се неонатални скрининг на цистичну фиброзу. У
току су припреме за увођење скрининга у Словенији, Бугарској
и Мађарској.
У већини европских земаља и у САД, неонатални скрининг на
цистичну фиброзу спроводи се по IRT/DNA/IRT протоколу који
укључује одређивање имунореактивног трипсина из капуиларне крви у првој недељи живота, у случају повишених вредности
одређивање најчешћих мутација CFTR гена из исте капи крви и
као трећа степеница –одређује се IRT у четвртој недељи живота,
уколико за тим постоји потреба, према референтним вредностима у протоколу. Одређивање најчешћих мутација значајно је и
за дијагностиковање носилаца мутације гена у хетерозиготном
стању, јер је дугорочно посматрано, путем генетског саветовања
смањена инциденција цистичне фиброзе у земљама.
Корист раног постављања дијагнозе вишеструка је:
- рано лечење и праћење оболелих – ране терапијске интервенције;
- боље преживљавање оболелих, дужи и квалитетнији живот – до пре тридесет година болест се завршавала летално у раном детињству. Данас, раним постављањем дијагнозе, побољшавањем квалитета лечења, као и сталним
контролама просечан животни век оболелих у развијеним земљама повећан је и износи око 40 година, а сматра
се да ће деца која су рођена данас, а код које је дијагноза постављена неонаталним скринингом доживети пету
и шесту деценију живота;
- спорија прогресија плућне болести, боља плућна функција;
- превенција малнутриције, боља ухрањеност и раст деце;
- смањен број хоспитализација;
- мањи трошкови лечења деце која су откривена неонаталним скринингом: лечење 50% оболелих након скрининга
кошта < 1000 долара годишње по пацијенту, док су трошкови лечења – уколико је дијагноза постављена касније
током детињства – код 75% пацијената изнад 10 000 долара годишње по пацијенту;
- откривање оболелих сиблинга, код којих до тада није постављена дијагноза цистична фиброза;
- тренд опадања инциденције болести – у Италији је забележен пад инциденце од увођења скрининга 1990–2005.
године;
- знатно је побољшан квалитет живота оболелих и њихових фамилија;
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- дијагностиковање веома благих форми болести које се
касно испољавају атипичном клиничком сликом, врло
често само стерилитетом, као и оболелих који су у групи
болести које се означавају као „цистична фиброза удружене болести” или болести са „еквивокалном дијагнозом
цистичне фиброзе”:
- планирање породице (путем генетског саветовања, пренатална дијагностика).
Пилот-студија неонаталног скрининга на цистичну фиброзу у
Аутономној покрајини Војводини спроводи се од августа 2009. године, из средстава буџета Аутономне покрајине Војводине, у оквиру неонаталног скрининга на фенилкетонурију и хипотиреозу. Као
посебан програм здравствене заштите, Програм неонаталног скрининга на цистичну фиброзу на територији Аутономне покрајине
Војводине утврђен је решењем Владе Аутономне покрајине Војводине број:50-9/2013 од 28. августа 2013. године и реализовао га је
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине. До
1. октобра 2015. године скринингом је обухваћено 69.484 новорођенчади која су рођена у Аутономној покрајини Војводини. У првим годинама након увођења пилот-студије, скринингом су била
обухваћена новорођенчад из четири, потом из шест породилишта
у Аутономној покрајини Војводини, а од октобра 2013. године неонаталним скринингом на цистичну фиброзу су обухваћена сва новорођена деца у Аутономној покрајини Војводини, уколико је добијена потписана сагласност родитеља (информисани пристанак).
Од 1. октобра 2014. до 1. октобра 2015. године скринингом је
обухваћено 15.014 новорођенчади рођених у Аутономној покрајини Војводини. До сада је неонаталним скринингом откривено
четрнаесторо деце која имају цистичну фиброзу (13 класичну
форму и 1 цистична фиброза – еквивокална дијагноза), код свих
пацијената болест је генетски потврђена. Деца се редовно контролишу и лече код пулмолога на Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине. Током 2015. године спровођена је
нова метода узорковања зноја макродукт методом за одређивање
хлорида у зноју, с циљем дијагностике болести, као и компатибилно лабораторијско одређивање хлорида у зноју преко апарата
који је набављен у оквиру овог програма у јануару 2014. године.
Према досадашњим резултатима неонаталног скрининга на
цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини, учесталост јављања цистичне фиброзе износи 1:4963 новорођенчади.
Инциденција оболелих од цистичне фиброзе у Европи креће се
од 1:1700 (Ирска)– 1:6369 (Република Чешка).
До сада је програм неонаталног скрининга на цистичну фиброзу спровођен по протоколу двоструког одређивања имунореактивног трипсина (IRT/IRT протокол). Током реализације програма
2015. године, новорођенчад су генетски тестирана на цистичну
фиброзу – одређиване су најчешће мутације CFTR гена PCR методом (36 најчешћих мутација). На тај начин је на Институту за
здравствену заштиту деце и омладине заокружена дијагностика
цистичне фиброзе и у потпуности је овладано новом технологијом одређивања најчешћих мутација CFTR гена.
Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту
из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2015.
годину („Службени гласник РС”, број 1/15), скрининг фенилкетонурије и хипотиреоидизма, предвиђени су у оквиру превентивних
мера у области здравствене заштите. Неонатални скрининг на цистичну фиброзу није обухваћен наведеним правилником у оквиру
превентивних мера у области здравствене заштите.
Осим Института за здравствену заштиту деце и омладине
Војводине, ниједна здравствена установа у нашој земљи не спроводи неонатални скрининг на цистичну фиброзу. Пилот-студија
неонаталног скрининга на цистичну фиброзу, која се у Аутономној покрајини Војводини спроводи од 2009. године, представља
једини скрининг програм на цистичну фиброзу у југоисточној
Европи. Посебан програм здравствене заштите за ову врсту болести није донет на републичком нивоу.
Законом о здравственој заштити („Службени гласник РС”, бр.
107/05, 72/09 – други закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14 и 96/15), чланом 13. став 4. утврђено је да аутономна покраји-
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на може донети посебне програме здравствене заштите за поједине
категорије становништва, односно врсте болести које су специфичне
за аутономну покрајину, а за које није донет посебан програм здравствене заштите на републичком нивоу, те у складу са својим могућностима, и утврдити цене тих појединачних услуга, односно програма.
Програм неонаталног скрининга на цистичну фиброзу на територији Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину реализоваће Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад.
II
Циљеви, активности, методологија реализације и индикатори Програма неонаталног скрининга на цистичну фиброзу за 2016. годину
Општи циљеви
- рано откривање оболелих од цистичне фиброзе у неонаталном узрасту;
- спровођење скрининга код све новорођене деце у Аутономној покрајини Војводини;
- увођење новог протокола неонаталног скрининга на цистичну фиброзу IRT/DNA/IRT.
Специфични циљеви
- рано спровођење терапијских интервенција пре настанка
иреверзибилних промена на органима;
- продужавање живота оболелих и побољшање квалитета
живота оболелих и њихових породица;
- утврђивање инциденције оболелих од цистичне фиброзе
у Аутономној покрајини Војводини;
- утврђивање најчешћих мутација CFTR гена код оболелих у нашој популацији;
- утврђивање носилаца најчешћих мутација CFTR гена;
- смањивање броја оболелих путем генетског саветовања;
- усавршавање нове методе узорковања зноја за одређивање хлорида у зноју (Мacroduckt метода).
Активности програма
- упознавање медицинских радника у породилиштима с
програмом неонаталног скрининга на цистичну фиброзу и едукација за спровођење новог протокола;
- информисани пристанак за мајке које желе да се овај
скрининг уради код њихових беба;
- прикупљање узорака крви за Гатријев (Guthrie) тест у породилиштима (исти узорак крви користи се и за друга
два скрининга који су законски обавезни (на хипотиреозу и фенилкетонурију) – узорковање капиларне крви новорођенчади на филтер-папир;
- транспорт узорака на Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, где већ постоји обучено
особље за спровођење скрининга;
- усавршавање нове методе узорковања зноја за одређивање хлорида у зноју (Мacroduckt метода), која се примењује током више година у целом свету;
- након постављања дијагнозе, болест се потврђује генетским испитивањем на Институту за здравствену заштиту
деце и омладине Војводине;
- пријем новодијагностиковане деце на болничко лечење током кога се спроводе детаљне почетне претраге, укључује терапија, детаљно разговара с родитељима
о природи болести и начину даљег лечења;
- редовне контроле и лечење оболелих;
- писање и подношење извештаја о резултатима скрининга.
Методологија спровођења програма:
- -скрининг се спроводи по тачно утврђеном протоколу –
планирано је да се 2016. године скрининг обавља по новом протоколу – IRT/DNA/IRT проотоколу, који се разликује од претходног по томе што се на другом „степенику”
одређује присуство најчешћих мутација CFTR гена (најчешћих 17 мутација) из исте капи крви из које је рађен
први IRT. По потреби, одређује се други IRT у четвртој
недељи живота. Овај протокол спроводи се у већини европских земаља, с варијацијама укључених мутација
које се испитују;
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- у оквиру Гатријевог (Guthrie) теста одређује се имунореактивни трипсиноген (IRT);
- рачунају се граничне вредности (на 99. перцентилу) као
референтне. У случају повишених вредности 1. IRT изнад 99.пцт. ради се одређивање најчешћих 17 мутација
CFTR гена, уколико је налаз негативан или је особа хетерозигот, ради се други IRT у четвртој недељи живота;
- у случају позитивног скрининга дијагноза болести поставља се одређивањем хлорида у зноју (Cl у зноју) –
применом новоуспостављене методе узорковања зноја
ради одређивања хлорида у зноју – Мacroduckt метода;
- уколико су вредности хлорида у зноју повишене, дете је
оболело (изнад 60 ммоl/L). Уколико су вредности хлорида у зноју интермедијерних вредности (30–60 мм0l/L),
ради потврде или искључивања болести ради се идентификација наредних 19 најчешћих мутација CFTR гена.
Индикатори
Реализација програма пратиће се путем задатих индикатора:
извршене лабораторијске анализе за дијагностиковање цистичне
фиброзе у планираном обиму код новорођенчади.
Финансијска средства потребна за реализацију програма
За реализацију Програма неонаталног скрининга на цистичну
фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2016. годину, потребно је укупно 8.666.890,00 динара –текући издаци и то:
1. Трошкови набавке реагенаса и потрошног материјала у износу од 5.889.480,00 динара.
2. Трошкови нето накнада са припадајућим порезима и доприносима за учеснике у реализацији програма у износу од
2.088.610,00 динара.
3. Трошкови едукације у износу од 688.800,00 динара.

985.
На основу члана 31. алинеја 5. Статута Аутономне покрајине
Војводине („Службени лист АПВ”, број 20/14), и члана 13. став
4. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, бр.
107/05, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – др. закон, 93/14, 96/15 и
106/15), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници
одржаној 29. децембра 2015. године, донела је
ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ПРОГРАМУ УВОЂЕЊА НОВЕ ИНФОРМАЦИОНЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ У ДИЈАГНОСТИЦИ И ЛЕЧЕЊУ
ОД ХРОНИЧНИХ НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ
И УНАПРЕЂИВАЊА РАДИОЛОШКЕ СЛУЖБЕ
У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
ЗА 2016. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом покрајинском скупштинском одлуком (у даљем тексту:
Одлука), утврђује се Програм увођења нове информационе технологије у дијагностици и лечењу од хроничних незаразних болести и унапређивања радиолошке службе у Аутономној покрајини
Војводини за 2016. годину, обим средстава за његово спровођење
и начин њиховог распоређивања и коришћења.
Члан 2.
Програм из члана 1. ове одлуке чини њен саставни део.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
01 Број: 5-13/15
Нови Сад, 29. децембар 2015. године

Председник
Скупштине Ап Војводине
Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)

29. децембар 2015

ПРОГРАМ
УВОЂЕЊА НОВЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
У ДИЈАГНОСТИЦИ И ЛЕЧЕЊУ
ОД ХРОНИЧНИХ НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ
И УНАПРЕЂИВАЊА РАДИОЛОШКЕ СЛУЖБЕ
У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
ЗА 2016. ГОДИНУ
I
Приказ и анализа постојеће ситуације
Правовремена дијагностика хроничних незаразних болести изузетно је значајна за рано и адекватно лечење, очување и побољшање здравственог стања становништва.
У савременој медицинској пракси ниједна грана медицине
више не може успешно да функционише без помоћи неких од радиолошких метода. У случају потребе иницијалне дијагностике
различитих патолошких стања, користе се прегледи ултразвуком,
рендгеном, компјутеризованом томографијом или магнетном резонанцом, а у случају праћења ефеката терапије, успеха оперативног третмана или решавања постоперативних компликација,
неопходно је применити неку од радиолошких дијагностичких
процедура. Сви наведени прегледи подразумевају многе дијагностичке сликовне приказе који морају бити адекватно сачувани како би се могли користити за поређење и адекватна мерења
током одређеног периода. Тиме би се унапредила и побољшала
дијагностика и изабрао би се прави третман одређеног обољења,
што је нарочито важно код хроничних незаразних болести у које
спадају и малигне болести.
Законом о здравственој заштити („Службени гласник РС”, бр.
107/05, 72/09-други закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други
закон, 93/14, 96/15 и 106/15), чланом 13. став 4. утврђено је да
аутономна покрајина може донети посебне програме здравствене
заштите за поједине категорије становништва, односно врсте болести које су специфичне за аутономну покрајину, а за које није
донет посебан програм здравствене заштите на републичком нивоу, у складу са својим могућностима, и утврдити цене тих појединачних услуга, односно програма.
С обзиром на значај омогућавања брже и раније дијагностике и лечења хроничних незаразних болести, могућности бољег
праћења пацијената и раније откривање и третирање компликација унапређивањем радилошке дијагностике, Програм увођења
нове информационе технологије у дијагностици и лечењу од
хроничних незаразних болести и унапређивања радиолошке
службе на територији Аутономне покрајине Војводине (у даљем
тексту: Програм) спроводи се од 2013. године, када је и утврђен
– решењем Владе АП Војводине број:50-4/2013 од 20. марта 2013.
године. Овај програм реализовао је Клинички центар Војводине.
Од доношења Програма уведен је централни дигитални систем
архивирања и умрежавања појединачних пунктова у један RISPACS систем (Radiology Information System/Picture Archiving and
Communication System) у Центру за радиологију Клиничког центра Војводине. Поред олакшавања и унапређивања свакодневног
рада, овај систем архивирања решио је и судcкомедицински проблем испуњавања законске обавезе да се документација пацијената чува и архивира најмање пет година.
У претходном периоду купљено је додатних девет корисничких лиценци за RIS систем, које унапређују досадашњи рад јер
омогућавају да више радиолога истовремено приступи систему.
Повећан је и капацитет PACS система Клиничког центра Војводине да би се омогућио прихват више студија с прегледима (са 75
на 100 хиљада студија годишње).
Програм увођења нове информационе технологије у дијагностици и лечењу од хроничних незаразних болести и унапређења
радиолошке службе у Аутономној покрајини Војводини за 2016.
годину ће реализовати Клинички центар Војводине Нови Сад.
II
Циљеви, активности, методологија реализације и индикатори
програма
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Општи циљ
Омогућавање брже и раније дијагностике и лечења хроничних незаразних болести, могућност бољег праћења пацијената
оболелих од ових болести и раније откривање и третирање компликација и свеобухватно квалитетније, брже и јефтиније функционисање здравственог система кроз унапређење радиолошке
дијагностике.
Путем едукативних семинара, лекари Центра за радиологију и
других клиника Клиничког центра Војводине, као и других центара из Војводине, обучиће се за рад с напредним алатима радиолошких информативних система.
Специфични циљ
Стварање услова за квалитетнију и бржу обраду пацијената уз
економичнију употребу средстава у оквиру Центра за радиологију као и на другим клиникама и одељељима Клиничког центра
Војводине. Могућност брже оријентације о ефектима терапије,
смањивању или повећању постојећих лезија или евентуално
појављивање нових које на претходним прегледима нису детектоване.
Активности програма
Програм обезбеђује коришћење централног дигиталног система архивирања и умрежавања здравствених установа у Аутономној покрајини Војводини-RIS/PACS система који омогућава
бржу и ранију дијагностику, боље праћење пацијената, раније
откривање и третирање компликација. RIS/PACS систем омогућава квалитетнију и бржу обраду пацијената уз економичнију
употребу средстава очитавањем радиолошких налаза ван здравствене установе и места где су начињени, добијање другог специјалистичког мишљења, супервизију налаза и обављање консултација без слања пацијента и понављања скупих прегледа.
Едукација лекара Центра за радиологију и других клиника
Клиничког центра Војводине, као и из других центара из Војводине – три семинара током године.
Методологија реализације програма
Оспособљавање лекара Центра за радиологију и других клиника Клиничког центра Војводине, као и из других центара Војводине путем три едукативна семинара (око тридесет лекара по семинару) – укупно деведесет лекара.
Индикатори
Едуковано деведесет лекара Клиничког центра Војводине за
коришћење напредних техника и алата радиолошких информационих система.
Финансијска средства потребна за реализацију програма
За реализацију Програма увођења нове информационе технологије у дијагностици и лечењу од хроничних незаразних
болести и унапређења радиолошке службе на територији Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину, потребно је укупно
2.030.000,00 динара-текући издаци за:
1. Трошкове нето накнада с припадајућим порезима и доприносима за учеснике на реализацији програма у износу од
1.130.000,00 динара.
2. Трошкове едукације у износу од 900.000,00 динара.

986.
На основу члана 31. алинеја 5. Статута Аутономне покрајине
Војводине („Службени лист АПВ”, број 20/14), и члана 13. став
4. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, бр.
107/05, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – др. закон, 93/14, 96/15 и
106/15), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници
одржаној 29. децембра 2015. године, донела је
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ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ПРОГРАМУ УНАПРЕЂИВАЊА ЛЕЧЕЊА БРАЧНЕ
НЕПЛОДНОСТИ БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТИМ
ОПЛОЂЕЊЕМ И ПРЕИМПЛАНТАЦИОНОМ ГЕНЕТСКОМ
ДИЈАГНОСТИКОМ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ
ВОЈВОДИНИ ЗА 2016. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Покрајинском скупштинском одлуком (у даљем тексту:
Одлука) утврђује се Програм унапређивања лечења брачне неплодности биомедицински потпомогнутим оплођењем и преимплантационом генетском дијагностиком у Аутономној покрајини
Војводини за 2016. годину, обим средстава за његово спровођење
и начин њиховог распоређивања и коришћења.
Члан 2.
Програм из члана 1. ове одлуке чини њен саставни део.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
01 Број: 5-12/15
Нови Сад, 29. децембар 2015. године

Председник
Скупштине Ап Војводине
Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)

ПРОГРАМ
УНАПРЕЂИВАЊА ЛЕЧЕЊА БРАЧНЕ НЕПЛОДНОСТИ
БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТИМ
ОПЛОЂЕЊЕМ И ПРЕИМПЛАНТАЦИОНОМ
ГЕНЕТСКОМ ДИЈАГНОСТИКОМ У
АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
ЗА 2016. ГОДИНУ
I
Приказ и анализа постојеће ситуације
Потреба за потомством представља једну од основних људских
потреба, једно од основних људских права, а тешкоће при његовом остваривању проблеми су с којима се суочава 10–15% парова
широм света и 15-17% у нашој средини. Просечна старост становништва у Аутономној покрајини Војводини, према процени
Републичког завода за статистику у 2013. години, била је 42,0 година (показатељ просечне старости говори о старосној структури
чија вредност изнад 30 указује на старо становништво). Зрелост
становништва говори о процентуалном учешћу особа старих 65 и
више година у укупној популацији и уколико је већа од 10%, становништво је врло старо. У становништву Војводине удео лица
старих 65 и више година у 2013. години био је – 16,9%.
Стопа наталитета у Аутономној покрајини Војводини, према подацима Института за јавно здравље Војводине из анализе
„Здравствено стање становништва Аутономне Покрајине Војводине 2013. године”, била је ниска и износила је 9,1‰ (повољне
стопе наталитета јесу од 13‰ до 20‰).
Општа стопа фертилитета (однос броја живорођених на хиљаду жена фертилне доби од 15 до 49 година у току једне године),
према наведеним подацима, у Војводини је износила 40,7‰ , те
будући да је гранична вредност 50‰, фертилитет је низак. Стопа
укупног фертилитета – која представља број живорођене деце на
једну жену фертилног доба – у Војводини у 2013. години износила
је 1,4 и нижа је у односу на стопу укупног фертилитета у Европском региону, где је износила 1,7 (2011).
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Проблем недовољног рађања деце и ниво рађања деце који је
испод потреба просте репродукције становништва има далекосежне последице на депопулацију и промене у старосној структури становништва. Борба против неплодности – с обзиром на озбиљност последица проблема недовољног рађања деце, који јесте
озбиљан здравствени и социјални проблем – има посебан значај.
Законом о лечењу неплодности поступцима биомедицински
потпомогнутог оплођења („Службени гласник РС”, број 72/09),
уређени су услови, начин и поступак лечења неплодности код
жена и мушкараца поступцима биомедицински потпомогнутог
оплођења ради зачећа детета, надзор над спровођењем овог закона и обављање одређених послова државне управе у области
лечења неплодности поступцима биомедицински потпомогнутог
оплођења, као и друга питања значајна за спровођење поступака
биомедицински потпомогнутог оплођења.
Клинички центар Војводине Клиника за гинекологију и акушерство једина је здравствена установа у државној својини која
спроводи поступке биомедицински потпомогнутог оплођења на
територији Аутономне покрајине Војводине. Парови с високим
ризиком за потомство са наследним болестима имају могућност
дијагнозе генетске болести пре трансфера ембриона. Развој техника преимплантационе генетске дијагностике (у даљем тексту:
ПГД) омогућава да се избегне најосетљивија ситуација у погледу
утврђивања наследне болести – циљани прекид трудноће.
Технике ПГД раде се у најранијој фази развоја ембриона, пре
имплантације. Технике ПГД обухватају квантитативну амплификацију генетског материјала и накнадну хибридизацију за дијагностику анеуплоидија, којих има у 35% спонтаних побачаја. ПГД
за моногенске болести подразумева квантитативну амплификацију генетског материјала и накнадну анализу генетске секвенце.
ПГД представља најосетљивије генетске анализе уопште у техничком смислу будући да је доступан генетски материјал из свега
једне ћелије. Програм ПГД обухвата рад јединице за Ин Витро
фертилизацију, генетску лабораторију и генетско саветовалиште.
Квалитетна комуникација ове три службе јесте предуслов успеха
ПГД.
Законом о здравственој заштити („Службени гласник РС”, бр.
107/05, 72/09-други закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други
закон, 93/14, 96/15 и 106/15), чланом 13. став 4. утврђено је да
аутономна покрајина може донети посебне програме здравствене
заштите за поједине категорије становништва, односно врсте болести које су специфичне за аутономну покрајину, а за које није
донет посебан програм здравствене заштите на републичком нивоу, у складу са својим могућностима, и утврдити цене тих појединачних услуга, односно програма.
С обзиром на потребу обезбеђења одговарајуће опреме и едукације кардова који учествују у поступку биомедицински потпомогнутог оплођења и унапређивања постојећих просторних
услова, с циљем позитивног утицаја на побољшање исхода овог
поступка, Програм унапређивања лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим оплођењем и преимплантационом генетском дијагностиком на територији Аутономне покрајине Војводине спроводи се од 2013. године, када је утврђен решењем Владе
АП Војводине, број: 5-9/2013 од 23. октобра 2013. године, а реализовали су га Клинички центар Војводине, Нови Сад и Институт
за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад.
Програм унапређивања лечења брачне неплодности биомедицински потпомогнутим оплођењем и преимплантационом
генетском дијагностиком у Аутономној покрајини Војводини за
2016. годину реализоваће Клинички центар Војводине, Нови Сад
и Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине,
Нови Сад.
II
Циљеви, активности, методологија реализације и индикатори
програма

29. децембар 2015

Општи циљ
Унапређивање лечења брачне неплодности поступцима биомедицински потпомогнутим оплођењем и преимплантационе
генетске дијагностике.
Специфични циљеви
1. Спровођење преимплантационе, пренаталне и постнаталне
генетске дијагностике.
2. Едукација кадрова који учествују у поступку биомедицински
потпомогнутог оплођења и поступцима генетске дијагностике.
Активности програма
Планирано је да се у 2016. години изврши стотину генетских
анализа бластомера ембриона, у склопу преимплантационог генетског скрининга на анеуплидије пацијената, које се налазе у
програму биомедицински потпомогнутог оплођења. Програм
предвиђа да се уради и сто пренаталних анализа на најчешће анеуплидије (хромозоми 13, 18, 21, X, Y) из плодове воде или хорионских чупица. Разлика између предложене и досад коришћене
методе пренаталне дијагностике јесте то што се у предвиђеној
методи резултати добијају за два дана уместо за двадесет један
дан – како је то било досад, као и што се предложеним методама
проширује опсег перинатолошких интервенција којима се обезбеђује фетално ткиво, чиме се период генетске дијагностике помера на ранији период трудноће.
Програм подразумева и генетске анализе код мушког партнера неплодног пара, те ће се спроводити анализа микроделеције Y
хромозома; планирано је да се наведена анализа спроведе код педесет мушкараца. Програм обухвата и анализе генетских болести
с раном појавом, које испољавају клиничку симптоматологију у
дечјем периоду, те је предвиђено да се у наредној години спроведе генетска анализа код тридесет деце са сумњом на целиакију
и петнаест анализа 164 најчешћих наследних болести с раном
појавом.
Набавка потрошног материјала неопходног за постављање
прецизне преимплантационе, пренаталне, и постнаталне дијагнозе за ембриолошки део и за спровођење генетских анализа, као и
даља едукација кадрова који учествују у поступку биомедицински потпомогнутог оплођења и поступцима генетске дијагностике, јесу неопходни предуслови за спровођење Програма.
Методологија спровођења програма
Програм ће обухватити све брачне парове код којих се спроводе процедуре БМПО, а које се односе на процедуре класичне
вантелесне оплодње и микроманипулативне технике (ИЦСИ и
ТЕСЕ), као и оне парове где постоје медицинске индикације за
спровођење поступка ПДГ у оквиру неке од процедура БМПО.
Програм ће обухватити код којих се спроводе процедуре БМПО
на Клиници за гинекологију и акушерство Клиничког центра
Војводине, као и брачне парове код којих се спроводе процедуре
ПГД на Клиници за гинекологију и акушерство, а биолошки материјал преноси се путем покретног инкубатора и анализира у
генетској лабораторији Института за здравствену заштиту деце
и омладине Војводине.
Индикатори
Реализација Програма пратиће се путем задатих индикатора:
извршених преимплантационих, пренаталних и постнаталних
генетских анализа и набавке потрошног материјала – реагенаса
(општа и специфична хемија) за дијагностику анеуплодија у преимплантационом периоду, анеуплодија у пренаталном периоду
и поснаталну дијагностику микроделеција Y хромозома, целијакија и наследних болести с раним развојем клиничке слике.
III
Финансијска средства потребна за релизацију програма

29. децембар 2015

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

За реализацију Програма унапређивања лечења брачне неплодности биомедицински потпомогнутим оплођењем и преимплантационом генетском дијагностиком у Аутономној покрајини
Војводини за 2016. годину потребно је 9.651.980,00 динара.

број 119/2012, 116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др.закон),
Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници која је
одржана 29. децембра 2015. године, донела је
ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ
О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ВОЈВОДИНАШУМЕ“

Текући издаци за:
1. трошковe потрошног материјала (реагенси, китови, и друга
потрошна лабораторијска средства) – 4.402.500,00 динара.
2. трошкове нето накнада с припадајућим порезима и доприносима за учеснике на реализацији програма – 2.649.480,00 динара.
3. трошкове едукације – 2.600.000,00 динара.
Клиничком центру Војводине, Нови Сад, обезбедиће се
2.924.740,00 динара.
Текући издаци за:
1. трошковe потрошног материјала (реагенси, китови, и друга
потрошна лабораторијска средства) – 300.000,00 динара.
2. трошкове нето накнада с припадајућим порезима и доприносима за учеснике на реализацији програма – 1.324.740,00 динара
3. трошкове едукације – 1.300.000,00 динара.
Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад, обезбедиће се 6.727.240,00 динара.
Текући издаци за:
1. трошковe потрошног материјала (реагенски, китови, и друга
потрошна лабораторијска средства) – 4.102.500,00 динара.
2. трошкове нето накнада са припадајућим порезима и доприносима за учеснике на реализацији програма – 1.324.740,00 динара.
3. трошкове едукације – 1.300.000,00 динара.

987.
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Члан 1.
У Покрајинској скупштинској одлуци о Јавном предузећу
„Војводинашуме“ („Службени лист АПВ“, број 4/2013) у члану 7.
став 1. после речи „делатности“ брише се тачка, ставља се зарез и
додају се речи: „шифра делатности: 02.10“
Члан 2.
Члан 9. Одлуке мења се и гласи:
„ Уписани новчани капитал износи 5.000 USD,
- уплаћени новчани капитал на дан 08.05.2002. године износи 164.614,50 RSD (2.500 USD),
- уписани неновчани капитал на дан 31.12.2014. године износи 37.388.016.783,10 динара,
- унет неновчани капитал износи 37.388.016.783,10 динара.“
Члан 3.
У члану 14. став 1. Одлуке после тачке 15 додаје се нова тачка
16. која гласи:
„16. доноси правилник о раду;“
Досадашња тачка 16. постаје тачка 17.

На основу члана 31. алинеја друга Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 20/14), а у вези
с чланом 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 68/15),
Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 29. децембра 2015. године, донела је
ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ
НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СИСТЕМУ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Члан 1.
Констатује се да је максималан број запослених на неодређено
време у систему Аутономне покрајине Војводине ‒ 4.596.
Члан 2.
Овлашћује се Покрајинска влада да донесе акт којим ће утврдити максималан број запослених на неодређено време за сваки
организациони облик у систему Аутономне покрајине Војводине.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном
листу Аутономне покрајине Војводине”.
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
01 Број: 112-37/15
Нови Сад, 29. децембар 2015. године

Председник
Скупштине Ап Војводине
Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)

988.
На основу члана 31. алинеја 2. и 16. Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 20/2014) и члана
4. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени глaсник РС“,

У ставу 2. после броја „12“ брише се везник „и“, ставља се
зарез, а после броја „13“ додаје се реч и број: „и 16“.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном
листу Аутономне покрајине Војводине“.
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
01 Број: 023-5/13
Нови Сад, 29. децембар 2015. године

989.
На основу члана 92. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“ број: 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13- испр., 108/13, 142/14 и 68/15 - др закон) и члана 7. став
1 Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ” број 28/14), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 29. децембра 2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА
ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.
Екстерну ревизију Завршног рачуна буџета Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину, обавиће лице које испуњава
услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја
прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија а у
складу са чланом 92. став 4. Закона о буџетском систему, уколико
Аутономна покрајина Војводина није обухваћена Програмом ревизије Државне ревизорске институције за 2016. годину.
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Поступак јавне набавке за ангажовање ревизора спровешће Покрајински секретаријат за финансије.
Члан 2.
Ову oдлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
01 Број: 40-100/15
Нови Сад, 29. децембар 2015. године

Председник
Скупштине Ап Војводине
Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)

990.
На основу члана 35. став 1. тачка 8. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС”, број
99/09 и 67/12-одлука УС) и члана 7. став 1. Покрајинске скупштинске
одлуке о Скупштини Аутономне покрајине Војводине („Службени
лист АПВ“, број:28/14) Скупштина Аутономне покрајине Војводине,
на седници одржаној 29. децембра 2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА
МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
У НОВОМ САДУ
I
Проф. др Павле Будаков разрешава се дужности члана Савета
Медицинског факултета у Новом Саду именован Одлуком о именовању чланова Савета Медицинског факултета у Новом Саду
(„Службени лист АПВ“, број:51/15), са даном доношења ове одлуке.

29. децембар 2015
II

Ову oдлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
01 Број: 022-18/15
Нови Сад, 29. децембар 2015. године

992.
На основу члана 32. тачка 8. и члана 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број 37/2014) и члана 8. став 2. Одлуке о Управи за заједничке послове покрајинских органа („Службени лист АПВ”, број
10/2010, 22/2010, 19/2011 и 16/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 23. децембра 2015. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Живко Макарић п о с т а в љ а се за помоћника директора Управе за заједничке послове покрајинских органа на четири године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 02-198/2015
Нови Сад, 23. децембар 2015. године

II
Ову oдлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
01 Број: 022-18/15
Нови Сад, 29. децембар 2015. године

Председник
Скупштине Ап Војводине
Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)

Председник
Скупштине Ап Војводине
Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

993.
На основу члана 32. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 23.
децембра 2015. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
I

991.
На основу члана 35. став 1. тачка 8. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС”, бр.
99/09 и 67/12-одлука УС) и члана 52. а у вези са чланом 108. Закона о
високом образовању („Службени гласник РС”, број 76/05,100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење и 68/15), Скупштина Аутономне покрајине Војводине,
на седници одржаној 29. децембра 2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА
МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ
I
За члана Савета Медицинског факултета у Новом Саду из реда
представника оснивача, именује се Драган Златковић, магистар
фармације из Новог Сада, уместо проф. др Павла Будакова.

Мирко Себић, р а з р е ш а в а се дужности директора Издавачке установе „Мисао” у Новом Саду.
Ово решење ступа на снагу 31. децембра 2015. године, сходно
Одлуци о припајању Издавачке установе „Мисао” Заводу за културу Војводине.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-747/2015
Нови Сад, 23. децембар 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.
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994.

996.

На основу члана 32. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 23.
децембра 2015. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ

На основу члана 32. тачка 12. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АП Војводине” бр. 37/14),
а у складу са чл. 14. Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању
Покрајинског Завода за спорт и медицину спорта („Службени
лист АП Војводине” бр. 10/02 и 1/12), Покрајинска влада, на седници одржаној 23. децембра 2015. године, д о н е л а је

I

РЕШЕЊЕ

Разрешавају се дужности чланови Управног одбора Издавачке
установе „Мисао” у Новом Саду:
- Милена Поповић Субић, председница, дипломирана
правница;
- Мр Јавор Рашајски, академски сликар;
- Василије Минић, хемијски техничар;
- Дубравка Дудић, директорка Општинске народне библиотеке „Вељко Петровић” у Жабљу;
- Вера Новковић, директорка Српске читаонице у Иригу.

I

II
Ово решење ступа на снагу 31. децембра 2015. године, сходно Одлуци
о припајању Издавачке установе „Мисао” Заводу за културу Војводине.
III

Мр Војин Јованчевић, професор физичког васпитања, разрешава се дужности члана Управног одбора Покрајинског завода за
спорт и медицину спорта, именованог из реда запослених.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-742/2015
Нови Сад, 23. децембар 2015. године

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-748/2015
Нови Сад, 23. децембар 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

995.
На основу члана 32. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 23.
децембра 2015. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ

997.
На основу члана 32. тачка 12. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист Аутономне покрајине Војводине” бр. 37/14), а у складу са чланом 14. Покрајинске
скупштинске одлуке о оснивању Покрајинског завода за спорт
и медицину спорта („Службени лист АП Војводине”, бр. 10/02 и
1/12), Покрајинска влада, на седници одржаној 23. децембра 2015.
године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Бранко Ђукић, професор физичког васпитања – дипломирани
кинезитерапеут, именује се за члана Управног одбора Покрајинског завода за спорт и медицину спорта, из реда запослених.

I

II

Разрешавају се дужности чланови Надзорног одбора Издавачке установе „Мисао” у Новом Саду:
- Јована Шведић, председница, дипломирана правница;
- Небојша Марјановић, професор математике;
- Весна Милановић, дипломирана економисткиња.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-743/2015
Нови Сад, 23. децембар 2015. године

II
Ово решење ступа на снагу 31. децембра 2015. године, сходно
Одлуци о припајању Издавачке установе „Мисао” Заводу за културу Војводине.
III

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

998.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-749/2015
Нови Сад, 23. децембар 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

На основу чл. 125. став 3. и 133. став 4. Закона о социјалној
заштити („Службени гласник РС”, број 24/11) а у вези са тачком
1. Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над установом
социјалне заштите за смештај корисника Дом за старе и пензионере у Молу („Службени лист АПВ”, број 7/02), чл. 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, број 37/14) у поступку разрешења вршиоца дужности
директора Дома за старе и пензионере у Молу, Покрајинска влада,
на седници одржаној 23. децембра 2015. године, д о н е л а је
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РЕШЕЊЕ

II

I

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

Иштван Нача, дипломирани правник из Аде, р а з р е ш а в а се
дужности вршиоца дужности директора Дома за старе и пензионере у Молу, на коју је именован Решењем Покрајинске владе,
број: 022-981/2014 од 10. децембра 2015. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-738/2015
Нови Сад, 23. децембар 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

999.
На основу члана 125. и 133. став 4. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС”, број 24/11), а у вези с тачком 1. Одлуке
о преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне
заштите за смештај корисника Дом за старе и пензионере у Молу
(„Службени лист АПВ”, број 7/02), чл. 32. став 1. тачка 12. и 36. став
6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14) у поступку именовања вршиоца дужности директора Дома за старе и пензионере у Молу, Покрајинска
влада, на седници одржаној 23. децембра 2015. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Иштван Нача, дипломирани правник из Аде, и м е н у ј е се за
вршиоца дужности директора Дома за старе и пензионере у Молу,
на време до годину дана.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-739/2015
Нови Сад, 23. децембар 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

1000.
На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник Републике Србије”, број 99/2009), чл. 15. и 35. Покрајинске
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист Аутономне покрајине Војводине”, број 37/2014) а у вези члана 124.
Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Србије”, број 24/2011) у поступку давања сагласности за именовање
директора Центра за социјални рад „Опово“ у Опову, д о н о с и м

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО,
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ
Број: 129-022-768/2015
Нови Сад, 28. децембар 2015. године
ПОКРАЈИНСКА СЕКРЕТАРКА
проф. др Весна Копитовић,с.р.

1001.
На основу члана 21. Став 2. Закона о привредним коморама
(„Сл.гласник РС”, бр. 65/2001, 36/2009 i 99/2011) и члана 35. Став
5. Статута Регионалне привредне коморе Сомбор, Скупштина
Регионалне привредне коморе Сомбор, на VII седници одржаној
дана 23.12.2015.године, донела је
О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ ОСНОВИЦЕ И СТОПЕ ЧЛАНАРИНЕ
РЕГИОНАЛНОЈ ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ СОМБОР
ЗА 2016. ГОДИНУ
I
Овом Одлуком утврђује се начин обезбеђивања средстава за
рад Регионалне привредне коморе Сомбор (у даљем тексту: Комора), обвезници, висина и основица чланарине Коморе, као и
начин обрачуна и наплате чланарине за 2016. годину.
II
Обвезници чланарине су јавна предузећа, сва предузећа која
обављају привредну делатност и њихове пословне заједнице, земљорадничке и друге задруге, организације коопераната и други облици
удруживања земљорадника, банке, заједнице осигурања имовине
и лица и други чланови Коморе, са територије општина: Апатин,
Кула, Сомбор и Оџаци, ако овом Одлуком није другачије одређено.
Јавна предузећа, друштвена предузећа, приватна и мешовита предузећа која обављају привредну делатност и њихове пословне заједнице,
банке, заједнице осигурања имовине и лица, земљорадничке задруге
и друге задруге, организације коопераната и други чланови Коморе,
обрачунавају и плаћају чланарину Комори по стопи од 0,275%.
Предузећа која немају запослене раднике, као и она која имају
до 5 запослених радника, плаћају допринос (чланарину) Комори
годишње у износу од 1.800,00 динара. Уплату врше у месечном
износу од по 150,00 динара.
III
Предузетници (занатске, угоститељске, трговинске и друге
радње) чланови општих удржења самосталних предузетника
плаћају чланарину тим удружењима, у складу са одлуком њихових органа и овом Одлуком.
IV
Основицу по којој се плаћа чланарина чини исплаћена месечна
бруто зарада без умањења по основу ослобађања и олакшица.

Р Е Ш Е Њ Е

Обрачун и уплата чланарине на основицу из претходног става
уз примену стопе из члана 2., врши се приликом сваке исплате
зарада.

I

V

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање ЈЕЛЕНЕ БЈЕЛИЦЕ,
дипломиране педагошкиње из Опова, на функцију директора
Центра за социјални рад „Опово“ у Опову.

Чланарина се уплаћује на рачун Регионалне привредне коморе Сомбор, број: 355-1007950-59 отворен код Војвођанске банке,
Филијала Сомбор.
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VI

Члан 3.

Члан Коморе даће налог за пренос средстава, у висини обрачунате чланарине, пословној банци код које има текући рачун са
којег је извршена исплата зарада.

Обвезници из члана 2. ове Одлуке обрачунавају и плаћају допринос (чланарину) Сремској привредној комори по стопи од
0,25%.

Уколико члан Коморе врши исплату зарада са више рачуна, дужан је да изда налог за пренос средстава сагласно обрачунатим и
исплаћеним зарадама са тог текућег рачуна.

Изузетно од става 1. ове тачке Земљорадничке задруге обрачунавају и плаћају допринос (чланарину) Окружном задружном
свезу Срема у складу са Одлуком тог Савеза и по стопи коју утврди надлежни орган тог Савеза.

Пословна банка код које члан Коморе врши исплату зарада,
извршиће сагласно члану 9. став 6. Закона о платном промету
(«Сл.лист СРЈ», бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службеног гласника РС“,
бр.43/2004 и 62/2006) проверу да ли је поднет налог за плаћање
чланарине.
VII
Овлашћује се Скупштина Регионалне привредне коморе Сомбор да доноси измене и допуне ове Одлуке уколико у току 2016.
године дође до значајнијих промена које битно утичу на финансирање Коморе.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику РС” и „Службеном листу АП Војводине”, а
примењује се од 1. јануара 2016. године.
СКУПШТИНА РЕГИОНАЛНЕ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ
СОМБОР
Број: 633-2/2015
Сомбор, 23.12.2015.

Председник Скупштине РПК Сомбор,
Никола Пајић,с.р.

1002.

Остале задруге и облици задружног организовања плаћају допринос (чланарину) Комори по одредбама става 1. овог члана.
Чланови Коморе - предузећа и предузетници који немају запослене раднике, као и они који имају до 5 запослених радника
плаћају допринос (чланарину) Комори у износу од 6.000,00 динара за целу годину.
Уплата годишњег износа се може извршити одједном до
30.06.2016. године или у једнаким месечним ратама.
Члан 4.
Основицу по којој се плаћа допринос (чланарина) чини исплаћена месечна бруто зарада без умањења по основу ослобађања
и олакшица.
Обрачун и уплата доприноса на основу из предходног става уз примену стопе из члана 3. врши се приликом сваке исплате бруто зарада.
Члан 5.
Чланови Коморе који не изврше обрачун и уплату доприноса
(чланарине) у доспелом року, износ доспеле обавезе увећаће се за
раст цена на мало и то од дана доспећа, па до уплате дугујућег
доприноса.
Члан 6.

На основу чл. 21. и 34. Закона о коморама (Сл. гласник бр.
65/01,36/09 и 99/11) и чл. 100 Статута Сремске привредне коморе, Скупштина Сремске привредне коморе на седници одржаној
24.12.2015. године, донела је:
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ОСНОВИЦЕ И СТОПЕ
ДОПРИНОСА (ЧЛАНАРИНЕ)
СРЕМСКОЈ ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ
ЗА 2016. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се начин обезбеђења средстава за рад
Сремске привредне коморе (у даљем тексту: Коморе) обвезници,
основица и висина доприноса (чланарине) као и начин обрачунавања уплате доприноса (чланарине) за 2016. годину.
Члан 2.
Обвезници доприноса (чланарине) су сва привредна друштва-чланови која обављају делатност ради стицања добити и њихове пословне заједнице, земљорадничке задруге и друге задруге
као и други облици удруживања земљорадника, банке, друштва
за осигурање имовине и лица и други чланови Коморе са територије Општина: Инђија, Ириг, Пећинци, Рума, Сремска Митровица, Стара Пазова и Шид, ако овом Одлуком није другачије
одређено.
Обвезници доприноса (чланарине) су и делови предузећа, банака и друштва за осигурање имовине и лица, чије је седиште на
подручју за које је Комора основана, а седиште матичног предузећа, банке или друштва чије су део, није на подручју ове Коморе.

Допринос (чланарина) се уплаћује на:
Текући рачун Сремске привредне коморе Сремска Митровица
број 355-1003279-07
Који је отворен код:
Војвођанске банке а.д. Нови Сад Филијала у Сремској Митровици
Текући рачун Сремске привредне коморе Сремска Митровица
број 205-61610-43
Који је отворен код:
Комерцијалне банке а.д. Београд Филијала у Сремској Митровици
Текући рачун Сремске привредне коморе Сремска Митровица
број 310-326-11
Који је отворен код:
НЛБ банке а.д. Београд Филијала у Сремској Митровици
Текући рачун Сремске привредне коморе Сремска Митровица
број 160-39489-46
Који је отворен код:
Интеса банк а.д. Београд, Пословна јединица у Сремској
Митровици.
Текући рачун Сремске привредне коморе Сремска Митровица
број 340-32219-79
Који је отворен код:
Ерсте банке а.д. Нови Сад, Филијала у Сремској Митровици.
Члан 7.
Усвајањем ове Одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању
основице и стопе доприноса (чланарине) Сремској привредној комори за 2015. годину објављена у „Службеном гласнику РС” бр.
145/14 .
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Члан 8.

Уколико у току 2016. године дође до већих поремећаја који битније утичу на финасирање коморе Скупштина Сремске привредне коморе ће донети измене и допуне ове одлуке.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењиваће се од
01.јануара2016. године.
СКУПШТИНА СРЕМСКЕ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ
Број:Сл.
Датум:24.12.2015.г.
У Сремској Митровици

Председник
дипл.инг Љубо Јакшић,с.р.

1003.
На основу члана 21. став 2. Закона о привредним коморама
(“Сл.гласник РС”,бр.65/01) и члана 27. Статута Регионалне привредне коморе Зрењанин, Скупштина Регионалне привредне коморе Зрењанин, на седници одржаној 24.12.2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ОСНОВИЦЕ И СТОПЕ И О НАЧИНУ И
РОКОВИМА ПЛАЋАЊА ЧЛАНАРИНЕ РЕГИОНАЛНОЈ
ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ ЗРЕЊАНИН ЗА 2016. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се начин обезбеђења средстава за рад
Регионалне привредне коморе Зрењанин (у даљем тексту: Комора) обвезници, стопа и основица чланарине, као и начин обрачуна
и наплате чланарине за 2016. годину.
Члан 2.
Обвезници чланарине: привредна друштва и други облици
организовања која обављају привредну делатност, банке и друге
финансијске организације, организације за осигурање имовине и
лица, земљорадничке задруге, пољопривредна газдинства и други облици организовања земљорадника, која имају седиште, или
обављају делатност и имају запослене, на подручју општина за
које је Комора основана, иако им је седиште ван подручја Коморе.
Члан 3.
Стопа за обрачун чланарине Коморе за 2016. годину утврђује
се за обвезнике из члана 2. ове Одлуке у висини од 0,250% на
основицу из члана 5.
Чланови Коморе који немају запослене раднике, као и они која
имају до 5 запослених радника плаћају допринос (чланарину)
Комори у износу од 6.000,00 динара за целу годину. Уплата годишњег износа се може извршити одједном до 30. јуна 2016. године или у једнаким месечним ратама.
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Чланарину Комори по стопи из става 1. овог члана обрачунавају и плаћају земљорадничке задруге, као и други облици удруживања земљорадника који нису чланови Задружног савеза.
Члан 4.
Предузетници (занатске, угоститељске, трговинске и друге
радње) чланови општих удружења предузетника плаћају чланарину тим удружењима у складу са одлуком њихових органа.
Члан 5.
Основицу по којој се плаћа чланарина чини исплаћена месечна
бруто зарада без умањења по основу ослобађања и олакшица.
Обрачун и уплата чланарине на основицу из претходног става
уз примену стопе из члана 3. врши се приликом сваке исплате
зарада.
Члан 6.
Чланарина се уплаћује на текући рачун Регионалне привредне коморе Зрењанин, код Војвођанске банке Филијала Зрењанин,
број: 355-1000843-40, Банка Интеса ад, Београд ПЈ Зрењанин,
број 160-135843-44 и банка Поштанска штедионица, број 2002386570102810-55
Члан 7.
Члан Коморе даће налог за пренос средстава у висини обрачунате чланарине, пословној банци код које има текући рачун са
којег је извршена исплата зарада.
Уколико члан Коморе врши исплату зарада са више рачуна дужан је да изда налог за пренос средстава сагласно обрачунатим и
исплаћеним зарадама са тог текућег рачуна.
Пословна банка код које члан Коморе врши исплату зарада, извршиће сагласно члану 9. став 6. Закона о платном промету (Сл.
лист СРЈ 3/2002) исплату зарада уз подношење налога за плаћање
чланарине Комори сагласно овој одлуци.
Члан 8.
Овлашћује се Управни одбор Коморе да донесе измене и допуне ове Одлуке уколико у току 2016. године дође до значајнијих
промена које битно утичу на финансирање Коморе.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у “Службеном
гласнику Републике Србије” и “Службеном листу АП Војводине”, а примењиваће се од 1. јануара 2016. године.
РЕГИОНАЛНА ПРИВРЕДНА КОМОРА
Број: SK- VIII/15
Дана:24.12.2015. године
ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Колар Самуел

29. децембар 2015

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 54 - Страна 2333

Страна 2334 - Броj 54

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

29. децембар 2015

САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ
973.
974.

975.
976.

977.

978.
979.

980.
981.
982.

983.

984.
985.

986.

Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину;
Покрајинска скупштинска одлука о Програму мера
подршке за спровођење пољопривредне политике
за развој села на територији Аутономне покрајине
Војводине у 2016. години;
Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме
Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину;
Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за
развој ловства Аутономне покрајине Војводине за
2016. годину;
Покрајинска скупштинска одлука о Програму заштите, уређења и коришћења пољоприведног земљишта
на територији Аутономне покрајине Војводине у
2016. години;
Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде
Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину;
Покрајинска скупштинска одлука о Програму лечења
узнапредовале дегенеративне болести зглоба колена методом апликовања матичних ћелија из коштане
сржи пацијената у Аутономној покрајини Војводини
за 2016. годину;
Покрајинска скупштинска одлука о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у
Аутономној покрајини Војводини за 2016. годину;
Покрајинска скупштинска одлука о Програму унапређивања онколошке заштите у Аутономној покрајини Војводини за 2016. годину;
Покрајинска скупштинска одлука о Програму раног откривања и праћења промена функције срца код
хипертензивних трудница у Аутономној покрајини
Војводини за 2016. годину;
Покрајинска скупштинска одлука о Програму раног
откривања и лечења компликација шечерне болести
на очима у Аутономној покрајини Војводини за 2016.
годину;
Покрајинска скупштинска одлука о Програму неонаталног скрининга на цистичну фиброзу у Аутономној
покрајини Војводини за 2016. годину;
Покрајинска скупштинска одлука о Програму
увођења нове информационе технологије у дијагностици и лечењу од хроничних незаразних болести и
унапређивања радиолошке службе у Аутономној покрајини Војводини за 2016. годину;
Покрајинска скупштинска одлука о Програму унапређивања лечења брачне неплодности биомедицински потпомогнутим оплођењем и преимплантационом генетском дијагностиком у Аутономној покрајини Војводини за 2016. годину;

Редни број
987.

2063

988.
989.

2269
2301

2303

2304
2310

990.
991.

2314
2317

2319

Страна

Покрајинска скупштинска одлука о максималном
броју запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине;
Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Јавном предузећу „Војводинашуме“;
Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину;
Одлука о разрешењу члана Савета Медицинског факултета у Новом Саду;
Одлука о именовању члана Савета Медицинског факултета у Новом Саду.

2327
2327
2327
2328

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
992.
993.
994.
995.
996.

2311

Предмет

997.
998.
999.

Решење о постављењу помоћника директора Управе
за заједничке послове покрајинских органа;
Решење о разрешењу директора Издавачке установе
«Мисао» у Новом Саду;
Решење о разрешењу чланова Управног одбора Издавачке установе «Мисао» у Новом Саду;
Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора Издавачке установе «Мисао» у Новом Саду;
Решење о разрешењу члана Управног одбора Покрајинског завода за спорт и медицину спорта;
Решење о именовању члана Управног одбора Покрајинског завода за спорт и медицину спорта;
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора
Дома за старе и пензионере у Молу;
Решење о именовању вршиоца дужности директора
Дома за старе и пензионере у Молу.

2328
2328
2329
2329
2329
2329
2329
2330

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО,
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ
1000. Решење о давању сагласности за именовање директора Центра за социјални рад «Опово» у Опову.
2330
РЕГИОНАЛНA ПРИВРЕДНA КОМОРA СОМБОР

2320
2322

2324

2325

1001. Oдлукa о утврђивању основице и стопе чланарине
Регионалној привредној комори Сомбор за 2016. годину
2330
СРЕМСКА ПРИВРЕДНА КОМОРА
1002. Одлука о утврђивању основице и стопе доприноса (чланарине) Сремској привредној комори за 2015. годину
2331
РЕГИОНАЛНА ПРИВРЕДНА КОМОРА ЗРЕЊАНИН
1003. Одлука о утврђивању основице и стопе и о начину и
роковима плаћања чланарине Регионалној привредној комори Зрењанин за 2016. годину
2332

ОГЛАШАВАЊЕ НЕВАЖЕЋИМ ИЗГУБЉЕНИХ ИСПРАВА: 250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ ДОО Мађар со Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр1,
Текст огласа , са потврдом о уплати /примерак или фотокопија уплатнице/ слати на адресу:
„Службени лист АПВ” Мађар со Кфт, Војводе Мишића бр.1 Нови Сад
Издавач: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице.
Одговорни уредник: Дијана Катона, Тел. 021- 487 44 27
Штампа: ДОО Мађар со Кфт. Штампарија ФОРУМ, Војводе Мишића бр1, Нови Сад. Телефони; редакција 021 457 060,
Служба претплате: 021 557 244 , Огласно оделење: 021 457 633, E mail:sl.listapv@magyarszo.com

