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OPШTI DEO
1054.
На основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 31. ал. друга и шеста Статута Аутономне покрајине
Војводине („Службени лист АПВ”, број 20/14),
Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној дана 17. децембра
2020. године, д о н о с и
ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО

Члан 1
Овом покрајинском скупштинском одлуком (у даљем тексту: одлука)
- процењују се приходи и примања, вишак прихода и пренетa неутрошенa средства из ранијих
година (у даљем тексту: пренета неутрошена средства из ранијих година) и утврђују расходи и
издаци буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину;
- утврђују се висина буџетског дефицита и укупног фискалног дефицита и извори за његово
финансирање, обим задуживања Аутономне покрајине Војводине у 2021. години за
финансирање капиталних инвестиционих расхода и издатака, као и обим задуживања за
финансирање текуће ликвидности;
- уређују се управљање јавним дугом, начин преузимања обавеза, коришћења и извршења
средстава распоређених овом одлуком, овлашћења покрајинских органа у поступку извршења
буџета и права и обавезе корисника буџетских средстава;
- утврђују се број и структура запослених по корисницима јавних средстава, а за које су у
целини или делимично обезбеђена средства за плате овом одлуком.
Поједине одредбе ове одлуке примењују се и на друге кориснике јавних средстава.
Члан 2
Буџет Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину, то јест свеобухватни план прихода и
примања и план расхода и издатака организован је у два одвојена рачуна: а) рачун прихода и
примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за
набавку нефинансијске имовине; б) рачун финансирања који обухвата примања од продаје
финансијске имовине и задуживања, 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 Приходи
II

ИЗНОС
у динарима

НАЗИВ

70.976.730.305,00

Примања од продаје нефинансијске имовине

10.630.000,00

III Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине
(I+II)
IV Расходи
V

Издаци за нефинансијску имовину

70.987.360.305,00
71.620.292.755,99
1.751.044.631,18

VI Укупни расходи и издаци за нефинансијску имовину (IV+V)

73.371.337.387,17

VII НЕТО НАБАВКА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (II–V)

-1.740.414.631,18

VIII Буџетски дефицит (III–VI)

IX
X

- 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 (с циљем спровођења
јавних политика)
Укупан фискални дефицит (VIII–IX)
- буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и
обавезама које су извршене с циљем спровођења јавних политика
и за субвенције дате у форми кредита или набавке финансијске
имовине

-2.383.977.082,17

20.000.000,00

2.403.977.082,17

Б) РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Ред.
Бр.
I

НАЗИВ
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине
- примања од задуживања - 2.300.000.000,00 динара

ИЗНОС
у динарима
2.316.010.000,00

- примања од продаје финансијске имовине - 16.010.000,00 динара
Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине
II

- отплата главнице - 1.798.360.885,52 динара

1.798.360.885,52

- набавка финансијске имовине - 0,00 динара
III Резултат рачуна финансирања (I–II)

517.649.114,48

IV Пренета неутрошена средства из ранијих година

1.886.327.967,69

V

2.403.977.082,17

Укупно за покриће укупног фискалног дефицита (III+IV)
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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 зво р
ф ина нс ира ња

Економска
класификација

3

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА

КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАСНА
ЕВИДЕНЦИЈА

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

31

1.886.327.967,69
1.774.380.683,72
111.947.283,97

КАПИТАЛ

123.259.612,11

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

13.755.265,00

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

109.504.347,11

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

13.755.265,00

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

109.504.347,11

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

311

КАПИТАЛ

32

123.259.612,11

УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

321

7

Опис

1.763.068.355,58
1.760.625.418,72
2.442.936,86

УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА
13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

1.763.068.355,58
1.760.625.418,72
2.442.936,86

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

01

Општи приходи и примања буџета

03

Социјални доприноси

04

Сопствени приходи буџетских корисника

70.976.730.305,00
22.961.200.000,00
6.366.385,00
211.328.189,72

05

Донације од иностраних земаља

6.400.000,00

06

Донације од међународних организација

4.205.000,00

07

Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

12.510.000,00

56

Финансијска помоћ ЕУ

47.762.225,87

01

Општи приходи и примања буџета

71

47.726.958.504,41

ПОРЕЗИ

711

16.418.452.000,00
16.418.452.000,00

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ
01

714
01

73

16.400.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

16.400.000.000,00

ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

18.452.000,00

Општи приходи и примања буџета

18.452.000,00

ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ

47.807.303.730,28

01

Општи приходи и примања буџета

05

Донације од иностраних земаља

6.400.000,00

06

Донације од међународних организација

4.205.000,00

07

Трансфери од других нивоа власти

56

Финансијска помоћ ЕУ

731

21.978.000,00

47.726.958.504,41
47.762.225,87

ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА
05

732

6.400.000,00

Донације од иностраних земаља

6.400.000,00

ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

51.967.225,87

06

Донације од међународних организација

56

Финансијска помоћ ЕУ

01

Општи приходи и примања буџета

21.978.000,00

07

Трансфери од других нивоа власти

47.726.958.504,41

01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

733

4.205.000,00
47.762.225,87

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

74

47.748.936.504,41

ДРУГИ ПРИХОДИ

741

6.741.894.189,72
6.518.056.000,00
211.328.189,72
12.510.000,00

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
01

742

6.046.766.000,00

Општи приходи и примања буџета

6.046.766.000,00

227.605.695,00

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА
01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

138.950.695,00

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ

4.800.000,00

01

Општи приходи и примања буџета

743
744

88.655.000,00

4.800.000,00

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА
08

745

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

12.510.000,00

450.212.494,72

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ
01

12.510.000,00

Општи приходи и примања буџета

377.835.000,00

3
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ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА

Сопствени приходи буџетских корисника

72.377.494,72

9.080.385,00

01

Општи приходи и примања буџета

2.714.000,00

03

Социјални доприноси

6.366.385,00

03

Социјални доприноси

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА

772

5.766.385,00
5.766.385,00

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ
01

Општи приходи и примања буџета

03

Социјални доприноси

09

81
812

600.000,00

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

Примања од продаје нефинансијске имовине

09

400.000,00

Примања од продаје нефинансијске имовине

400.000,00

400.000,00

Примања од продаје нефинансијске имовине

400.000,00

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА
09

821

10.230.000,00

Примања од продаје нефинансијске имовине

10.230.000,00

10.000.000,00

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ
09

822

Примања од продаје нефинансијске имовине

10.000.000,00

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ
09

823
09

200.000,00

Примања од продаје нефинансијске имовине

200.000,00

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ

30.000,00

Примања од продаје нефинансијске имовине

30.000,00

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

10

Примања од домаћих задуживања

12

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

91
10

16.010.000,00

2.300.000.000,00

Примања од домаћих задуживања

2.300.000.000,00

ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА
10

92
12

921

2.300.000.000,00

Примања од домаћих задуживања

2.300.000.000,00

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

16.010.000,00

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

16.010.000,00

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
12

2.316.010.000,00
2.300.000.000,00

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА

911

10.630.000,00
10.630.000,00

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ

82

3.314.000,00
2.714.000,00

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
09

9

Опис

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА

771

8
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Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

16.010.000,00
16.010.000,00
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Преглед планираних прихода и примања
Извор
финанси
рања

Назив

Укупно

22.961.200.000,00

01

Општи приходи и примања буџета

03

Социјални доприноси

04

Сопствени приходи буџетских корисника

05

Донације од иностраних земаља

6.400.000,00

06

Донације од међународних организација

4.205.000,00

07

Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

12.510.000,00

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

10.630.000,00

10

Примања од домаћих задуживања

12

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

56

Финансијска помоћ ЕУ

6.366.385,00
211.328.189,72

47.726.958.504,41

2.300.000.000,00
16.010.000,00
1.774.380.683,72
111.947.283,97
47.762.225,87

Укупно:

75.189.698.272,69

5
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РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА
И зво р
ф ина нс ира ња

Економска
класификација

4

Опис

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

01

Општи приходи и примања буџета

03

Социјални доприноси

04

Сопствени приходи буџетских корисника

71.620.292.755,99
21.228.593.326,21
6.366.385,00
204.557.189,72

05

Донације од иностраних земаља

6.200.000,00

06

Донације од међународних организација

4.205.000,00

07

Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

10

Примања од домаћих задуживања

12

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

47.726.258.504,41
12.410.000,00
600.000,00
1.458.000.000,00
16.010.000,00
818.172.559,82

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

94.705.489,74

56

Финансијска помоћ ЕУ

44.214.301,09

01

Општи приходи и примања буџета

03

Социјални доприноси

6.366.385,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

5.948.545,00

41

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

3.696.249.619,25
3.600.021.922,84

07

Трансфери од других нивоа власти

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

01

Општи приходи и примања буџета

03

Социјални доприноси

07

Трансфери од других нивоа власти

01

Општи приходи и примања буџета

03

Социјални доприноси

07

Трансфери од других нивоа власти

01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

733.000,00

07

Трансфери од других нивоа власти

660.000,00

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

62.500,00

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

100.358.067,79

411

83.777.766,41
20.000,00
115.000,00

2.840.696.658,35

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

412

2.772.250.724,63
185.000,00
68.260.933,72

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

413

481.461.045,59
470.047.240,22
31.385,00
11.382.420,37

НАКНАДЕ У НАТУРИ

414

38.137.375,11
36.661.875,11

20.000,00

01

Општи приходи и примања буџета

03

Социјални доприноси

6.150.000,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

4.028.000,00

01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

415

90.180.067,79

96.932.572,41

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

416

93.620.115,09
935.545,00
2.324.412,32
52.500,00

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ
01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

07

Трансфери од других нивоа власти

01

Општи приходи и примања буџета

417

34.489.900,00
33.087.900,00
252.000,00
1.150.000,00

ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК

104.174.000,00
104.174.000,00

6
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ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

2.760.004.482,65

01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

05

Донације од иностраних земаља

6.070.000,00

06

Донације од међународних организација

4.205.000,00

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

2.440.577.089,43
193.522.644,72

29.368.000,00
2.110.000,00
580.000,00
10.000,00
40.583.045,30

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

24.069.494,21

56

Финансијска помоћ ЕУ

18.909.208,99

01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

05

Донације од иностраних земаља

06

Донације од међународних организација

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

206.045,30

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

257.934,00

56

Финансијска помоћ ЕУ

421

436.275.208,79

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

417.258.024,51
10.321.000,00
15.000,00
77.000,00
7.877.000,00

263.204,98

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

88.264.651,93

01

Општи приходи и примања буџета

54.013.286,14

04

Сопствени приходи буџетских корисника

26.780.000,00

05

Донације од иностраних земаља

06

Донације од међународних организација

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

10.000,00
702.000,00
800.000,00
1.201.000,00

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

1.895.371,79

56

Финансијска помоћ ЕУ

2.862.994,00

01

Општи приходи и примања 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

423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

802.271.016,57
697.542.361,93
49.912.150,00
3.270.000,00
564.000,00
1.916.000,00
790.000,00
30.000,00
24.943.000,00

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

12.065.980,89

56

Финансијска помоћ ЕУ

11.237.523,75

01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

05

Донације од иностраних земаља

2.700.000,00

06

Донације од међународних организација

2.862.000,00

424

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

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

744.135.978,00
619.181.523,34
81.186.000,00

16.185.000,00
1.245.000,00
520.000,00
10.000,00
11.420.000,00

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

5.790.254,66

56

Финансијска помоћ ЕУ

3.036.200,00

01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

07

Трансфери од других нивоа власти

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

425

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

117.226.758,86
110.234.698,86
5.964.060,00
150.000,00
20.000,00
858.000,00

7
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ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА

МАТЕРИЈАЛ
01

Општи приходи и примања 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

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

17. децембар 2020.

571.830.868,50
542.347.194,65
19.359.434,72
75.000,00
2.440.000,00
75.000,00
10.000,00
1.955.000,00

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

4.059.952,87

56

Финансијска помоћ ЕУ

1.509.286,26

01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

44

ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

441

113.000.830,84
423.000,00

ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА
01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

444

112.537.830,84
112.427.830,84
110.000,00

886.000,00

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

45

113.423.830,84

573.000,00
313.000,00

СУБВЕНЦИЈЕ

6.683.559.217,12

01

Општи приходи и примања буџета

5.719.935.952,12

07

Трансфери од других нивоа власти

900.000.000,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

451

63.623.265,00

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА

6.136.328.527,87

01

Општи приходи и примања буџета

5.173.705.262,87

07

Трансфери од других нивоа власти

900.000.000,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

453

62.623.265,00

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА
01

454

Општи приходи и примања буџета

49.313.689,25

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
01

Општи приходи и примања буџета

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

46

497.917.000,00
496.917.000,00
1.000.000,00

ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

07

Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

10

Примања од домаћих задуживања

12

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

49.313.689,25

56.377.967.821,11
7.370.961.745,96
221.000,00
46.713.112.738,00
10.000.000,00
1.458.000.000,00
16.000.000,00
713.731.249,52

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

70.635.995,53

56

Финансијска помоћ ЕУ

25.305.092,10

01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

01

Општи приходи и примања буџета

6.002.119.834,83

07

Трансфери од других нивоа власти

46.713.112.738,00

462

10.349.286,40

ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

463

4.055.000,00
40.000,00
6.254.286,40

53.436.672.052,25

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

12

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

56

Финансијска помоћ ЕУ

464

16.000.000,00
703.731.249,52
1.708.229,90

ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА
01

Општи приходи и примања буџета

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

10

Примања од домаћих задуживања

2.453.016.960,60
945.016.960,60
10.000.000,00
1.458.000.000,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

10.000.000,00

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

30.000.000,00

01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

34.381.709,13

56

Финансијска помоћ ЕУ

23.596.862,20

465

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

477.929.521,86
419.769.950,53
181.000,00

8
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Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

436.172.000,00
435.667.000,00
205.000,00
300.000,00

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

48

436.172.000,00
435.667.000,00
205.000,00
300.000,00

ОСТАЛИ РАСХОДИ
01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

05

Донације од иностраних земаља

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

481

694.676.219,28
690.189.219,28
4.237.000,00
130.000,00
120.000,00

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
01

482

559.689.374,60

Општи приходи и примања буџета

559.689.374,60

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ
01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

05

Донације од иностраних земаља

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

483

16.241.769,90
13.210.769,90
2.781.000,00
130.000,00
120.000,00

113.786.074,78

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА
01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

484

112.490.074,78
1.296.000,00

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ
ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА
01

485

Општи приходи и примања буџета
Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

49

499

160.000,00

Општи приходи и примања буџета

858.239.565,74
858.239.565,74

СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ
01

3.959.000,00
3.799.000,00

АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА
ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ
01

1.000.000,00
1.000.000,00

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

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
01

472

5
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858.239.565,74

Општи приходи и примања буџета

858.239.565,74

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

1.751.044.631,18

01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

05

Донације од иностраних земаља

200.000,00

07

Трансфери од других нивоа власти

700.000,00

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

834.245.788,27
6.771.000,00

100.000,00
10.030.000,00

10

Примања од домаћих задуживања

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

36.208.123,90

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

17.241.794,23

56

Финансијска помоћ ЕУ

51

842.000.000,00

3.547.924,78

ОСНОВНА СРЕДСТВА

1.617.821.397,91

01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

05

Донације од иностраних земаља

200.000,00

07

Трансфери од других нивоа власти

700.000,00

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

10

Примања од домаћих задуживања

711.122.555,00
6.721.000,00

100.000,00
842.000.000,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

36.188.123,90

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

17.241.794,23

56

Финансијска помоћ ЕУ

511

3.547.924,78

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

10

Примања од домаћих задуживања

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

577.973.716,42
414.095.543,00
20.000,00
135.000.000,00
28.858.173,42
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ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА

МАШИНЕ И ОПРЕМА

225.698.833,25

01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

05

Донације од иностраних земаља

200.000,00

07

Трансфери од других нивоа власти

700.000,00

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

204.271.372,00
5.431.000,00

100.000,00
7.139.950,48

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

5.060.357,77

56

Финансијска помоћ ЕУ

2.796.153,00

01

Општи приходи и примања буџета

37.102.600,00

10

Примања од домаћих задуживања

707.000.000,00

513

752.140.200,00

ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

56

Финансијска помоћ ЕУ

515

8.036.400,00
1.200,00

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

56

Финансијска помоћ ЕУ

52

62.008.648,24
55.653.040,00
1.270.000,00
190.000,00
4.145.036,46
750.571,78

133.223.233,27

ЗАЛИХЕ
01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

521

123.123.233,27
50.000,00
10.030.000,00
20.000,00

РОБНЕ РЕЗЕРВЕ
01

Општи приходи и примања буџета

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

523

6
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133.123.233,27
123.123.233,27
10.000.000,00

ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ

100.000,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

50.000,00

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

30.000,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

20.000,00

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

1.818.360.885,52

01

Општи приходи и примања буџета

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

01

Општи приходи и примања буџета

878.360.885,52

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

920.000.000,00

01

Општи приходи и примања буџета

878.360.885,52

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

920.000.000,00

НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

20.000.000,00

01

Општи приходи и примања буџета

61

898.360.885,52
920.000.000,00

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

611

1.798.360.885,52

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА

62
621

1.798.360.885,52

20.000.000,00

20.000.000,00

НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
01

Општи приходи и примања буџета

20.000.000,00
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Преглед планираних расхода
Извор
финанси
рања

Назив

Укупно

22.961.200.000,00

01

Општи приходи и примања буџета

03

Социјални доприноси

04

Сопствени приходи буџетских корисника

05

Донације од иностраних земаља

6.400.000,00

06

Донације од међународних организација

4.205.000,00

07

Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

12.510.000,00

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

10.630.000,00

10

Примања од домаћих задуживања

12

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

56

Финансијска помоћ ЕУ

6.366.385,00
211.328.189,72

47.726.958.504,41

2.300.000.000,00
16.010.000,00
1.774.380.683,72
111.947.283,97
47.762.225,87
75.189.698.272,69

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

Опис
1

Економска класификација

Планирана средства

2

3

I

УКУПНА СРЕДСТВА (II+III)

II

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3)

1.

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

7

70.976.730.305,00

2.

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

8

10.630.000,00

3.

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

9

2.316.010.000,00

3.1. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА

91

2.300.000.000,00

3.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

92

16.010.000,00

3

1.886.327.967,69

4+5+6

75.189.698.272,69

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

3+7+8+9

75.189.698.272,69

7+8+9

73.303.370.305,00

4.

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

4

71.620.292.755,99

5.

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

5

1.751.044.631,18

6.

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

6

1.818.360.885,52

6.1. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

61

1.798.360.885,52

6.2. НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

62

20.000.000,00

V

УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

VI

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

(3+7+8+9)-(4+5+6)
Део 62

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

ДЕО ИЗДАТАКА ИСКАЗАН У РАЧУНУ ФИНАНСИРАЊА (6.2- VI)

X

ДЕО СРЕДСТАВА РАЧУНА ФИНАНСИРАЊА (3.2.-IX)

0,00
20.000.000,00

(7+8)-(4+5)

-2.383.977.082,17

(7+8)-(4+5+део 62)

-2.403.977.082,17

62 део

0,00

92-62 део

16.010.000,00

91-61

501.639.114,48

(X+XI)

517.649.114,48

ДЕО СРЕДСТАВА РАЧУНА ФИНАНСИРАЊА – ЗАДУЖИВАЊЕ –
XI
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3.1.-6.1)
ПОКРИЋЕ УКУПНОГ ФИСКАЛНОГ ДЕФИЦИТА ИЗ РАЧУНА
XII
ФИНАНСИРАЊА
ПОКРИЋЕ УКУПНОГ ФИСКАЛНОГ ДЕФИЦИТА ИЗ ПРЕНЕТИХ
XIII
НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

XIV СВЕГА ЗА ПОКРИЋЕ УКУПНОГ ФИСКАЛНОГ ДЕФИЦИТА

(XII+XIII)

2.403.977.082,17

ИЗНОС УКУПНОГ ФИСКАЛНОГ ДЕФИЦИТА КОЈИ ОСТАЈЕ
XV
НЕПОКРИВЕН

(VIII+XIV)

0,00

3

1.886.327.967,69

Укупан фискални дефицит утврђен је у износу од 2.403.977.082,17 динара, а средства за покриће фискалног
дефицита обезбеђују се из примања од задуживања, примања од продаје финансијске имовине и пренетих
неутрошених средстава из ранијих година.
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Члан 5

Редни број

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

1

1

2

3

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

2
AGRINNO 2 - Пројекат прекограничне сарадње са
Мађарском: "Повећање предузетиштва и потенцијала
за запошљавање у прекограничном региону кроз
иновацију вођену праксом у пољопривреди".
"Enhancing the enterepreneurship and employment
potential in cross-border region through innovation
driven agricultural practices."
Together We Stand "Да живимо заједно"
Пројекат прекограничне сарадње са Хрватском у делу
одбране од поплава и набавке заштитних мобилних
брана. "Мултисекторски приступ катастрофама у
Осјечко-Барањској жупанији и Аутономној Покрајини
Војводини"." "Multisectoral approach to disasters in
Osijek-Baranja country and Autonomous Province of
Vojvodina."
Wasidca "Снабдевање водом и развој водне
инфраструктуре у граничним сливним подручјима."
"Water supply and water-infrastructure development in
the boundary chatchment areas."

Развој и позиционирање Дунавског пута вина као
туристичког и културног бренда у прекограничном
5 региону (ДУНАВСКИ ПУТ ВИНА) Пројекат бр.
HUSRB/1602/31/0209

7

8

Млади људи и наслеђе-традиција и будућност у
прекограничном региону
Пројекат бр. HUSRB/1903/33/0110 у оквиру Interreg –
IPA програма прекограничне сарадње Мађарска –
Србија
European Women's Remembrance (Evropsko žensko
sećanje)

ИНТЕРРЕГ пројекат "Инклузивна заједница"

"Ревитализација навигационе инфраструктуре канала
9
Бегеј", број СП 520
Развој пословног окружења образовањем радне снаге
10 у складу са потребама тржишта -"COMMON"
„Јачање образовних капацитета у области
инжењерства буке и вибрације развојем
11 компетенција и сарадње између интересних група
- SENVIBE“
Заједнички развој прекограничне мреже
12 бициклистичких стаза која има приступ природи –
EcoBikeNet HUSRB/1903/21/0113
„Активна мрежа сензпора за мониторинг и евалуацију
окружења ради заштите и сврсисходне употребе
13 влажних станишта и других површинских вода СеНС
Wetlands ХР-РС 135“

14

КОРИСНИК ПРОЈЕКТА

ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
СРЕДСТАВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У
2021. ГОДИНИ

СРЕДСТВА
СРЕДСТВА ЗА
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ СУФИНАНСИРАЊЕ

OASIS - Комплементарни туристички развој Киштелека
и Кањиже заснован на природним ресурсима као
4 међуповезаним различитим елементима регионалног
туристичког система

6

УКУПНА ВРЕДНОСТ
ПРОЈЕКТА ЗА ЦЕО ПЕРИОД
(У ЕУР)

"Заштита кључних животинских врста панонских
степа у прекограничном подручју" ПАННОНСТЕППЕС
XУСРБ/1602/12/0065

„Управљање инвазивним биљним врстама у сливу
15 реке Саве" САВА ТИЕС ДТП2-096-2.3
Пројекат Заштита и обнова еколошке повезаности
16 "Мура-Драва-Дунав" LifelineMDD DTP3-308-2.3
Израда пројектно-техничке документације за пругу
17 Суботица – Баја (DREAM railway)

3

4

5

(У ЕУР)

(У ДИН)

6

7

ИЗНОС
ПЛАНИРАНЕ
СРЕДСТВА ЗА
РЕФУНДАЦИЈЕ
СУФИНАНСИРАЊЕ/
СРЕДСТАВА ПО
ПРЕДФИНАНСИРАЊЕ
ОСНОВУ
У 2021. ГОДИНИ
ПРЕДФИНАНСИРАЊА
(У ДИНАРИМА)
У 2021. ГОДИНИ

8

9

Покрајински секретаријат за пољопривреду,
водопривреду и шумарство

54.000,07

9.529,43

10,00

1.200,00

7.440.000,00

3.600.000,00

Покрајински секретаријат за пољопривреду,
водопривреду и шумарство

561.824,50

99.145,50

66.980,00

8.037.600,00

38.859.600,00

26.755.200,00

Покрајински секретаријат за пољопривреду,
водопривреду и шумарство

757.336,40

133.647,60

6.000,00

720.000,00

3.194.600,00

78.812.000,00

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

588.017,84

11.246,00

167.278,65

20.407.995,30

0,00

20.407.995,30

Покрајински секретаријат за културу,
јавно информисање и односе с верским заједницама

44.127,75

7.787,25

0,00

0,00

0,00

1.200.000,00

Покрајински секретаријат за културу,
јавно информисање и односе с верским заједницама

36.237,03

6.394,77

26.238,40

3.148.608,00

2.178.902,28

0,00

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и
односе с верским заједницама- Архив Војводине

98.280,00

39.312,00

58.968,00

6.934.005,84

2.358.720,00

0,00

Покрајински секретаријат за социјалну политику,
демографију и равноправност полова
-Покрајински завод за социјалну заштиту, Нови Сад

7.809,37

1.378,13

350,00

42.000,00

0,00

0,00

Покрајински секретаријат за регионални развој,
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

109.777,50

19.372,50

82,00

10.000,00

3.509.261,00

6.996.944,00

Покрајински секретаријат за регионални развој,
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

188.735,96

33.306,35

82,00

10.000,00

20.555.803,20

20.705.291,00

Покрајински секретаријат за урбанизам и
заштиту животне средине

867.749,00

0,00

27.626,05

3.315.125,79

10.000,00

2.885.760,00

Покрајински секретаријат за урбанизам и
заштиту животне средине

353.735,70

11.346,75

45.721,56

5.486.587,00

1.510.000,00

5.486.587,00

Покрајински секретаријат за урбанизам и
заштиту животне средине
- Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад

59.969,20

10.582,81

58.529,88

7.316.234,40

0,00

1.280.571,78

Покрајински секретаријат за урбанизам и
заштиту животне средине
- Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад

76.421,80

13.486,20

83.798,13

10.474.765,94

0,00

384.186,73

118.150,00

20.850,00

81.194,70

10.149.337,74

0,00

5.624.286,26

170.061,54

30.010,86

31.160,00

3.895.000,00

5.000.000,00

3.895.000,00

3.047.264,79

537.752,61

225.000,00

27.000.000,00

432.000,00

75.000.000,00

Покрајински секретаријат за урбанизам и
заштиту животне средине
- Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад
Покрајински секретаријат за урбанизам и
заштиту животне средине
- Покрајински завод за заштиту природе,Нови Сад
Покрајински секретаријат за енергетику,
грађевинарство и саобраћај

Подршка спортским и физичким активностима
18 девојчица - Активне девојчице (Support sport and
physical activity of girls - ACTIV GIRLS)

Покрајински секретаријат за спорт
и омладину

179.235,28

31.629,76

77.769,25

9.332.310,00

15.000,00

1.972.128,00

Друштвена интеграција кроз параспорт 19 ПАРАИНСПИРИСАНИ (Social integration through
parasport - PARAINSPIRED)

Покрајински секретаријат за спорт
и омладину

224.327,27

39.587,16

24.554,13

2.946.495,93

15.000,00

2.924.969,00

Покрајински секретаријат за привреду
и туризам

112.914,00

19.926,00

0,00

0,00

13.348.800,00

0,00

Покрајински секретаријат за привреду
и туризам

66.124,73

11.669,08

2.418,24

290.188,95

1.566.291,05

0,00

Служба за реализацију програма развоја АП Војводине Едукативни центар за обуке у професионалним и радним
вештинама

70.854,30

12.503,70

10.007,20

1.250.900,31

0,00

147.167,29

7.792.954,03

1.100.464,46

993.768,19

120.768.355,20

99.993.977,53

258.078.086,36

,,Заједнички развој прекограничне мреже
бициклистичких стаза која има приступ природи“
20 „Joint development of cross-border bicycle network
accessing nature“ HUSRB/1903/21/0113 - под
акриномом EcoBikeNet
Регионална прекогранична креативна пословна
21 мрежа под акронимом "ЦБ НЕТ"
Иновацијски и технолошки центар за металску
22 индустрију ИТЦ МИНД
УКУПНО:

13

Страна 1848 - Броj 66

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

17. децембар 2020.

Члан 6
ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА ПЕРИОД 2021 - 2023 ГОДИНЕ
П ро гра м с ка
с тру кту ра

Раздео
05

Намена

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

Табела 1.

Планирана
средства
за 2021. годину

Планирана
средства
за 2022.
годину

Планирана
средства
за 2023.
годину

891.046.200,00

723.760.000,00

238.000.000,00

01011001 Администрација, управљање и инспецијски надзор

900.000,00

0,00

0,00

Нематеријална имовина
Повећање предузетништва и потенцијала за запошљавање у прекограничном региону кроз иновацију
01024006 вођену праксом у пољопривреди -АГРИННО 2

900.000,00

0,00

0,00

3.006.000,00

0,00

0,00

306.000,00

0,00

0,00

2.700.000,00

0,00

0,00

380.000.000,00
61.000.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

319.000.000,00
462.000.000,00

0,00
700.000.000,00

0,00
238.000.000,00

Административна опрема
Опрема за пољопривреду
01025005 Пројекат аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра Фрушка гора
Капитално одржавање зграда и објеката
Остале некретнине и опрема
01025007 Пројекат аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра Бајша и Самош
Капитално одржавање зграда и објеката

74.000.000,00

112.000.000,00

38.000.000,00

388.000.000,00

588.000.000,00

200.000.000,00

45.140.200,00
45.140.200,00

23.760.000,00
23.760.000,00

0,00
0,00

450.000,00

0,00

0,00

450.000,00
300.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

150.000,00

0,00

0,00

122.548.056,42

60.000.000,00

0,00

1.011.040,00
1.011.040,00

0,00
0,00

0,00
0,00

23.488.000,00
1.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.040.000,00
100.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

12.591.000,00
100.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Опрема за образовање, науку, културу и спорт
Опрема за јавну безбедност

3.326.000,00
100.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема
Нематеријална имовина

50.000,00
6.080.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Залихе робе за даљу продају
12025019 Капитално одржавање објекта Музеја савремене уметности Војводине у Новом Саду

100.000,00
1.300.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Остале некретнине и опрема
04015006 Држимо се заједно

06

Остале некретнине и опрема
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

20011005 Развој стручно истраживачког рада у области образовања
Административна опрема

07

Опрема за образовање, науку, културу и спорт
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА

12011001 Уређење и надзор, администрација и управљање у области културе
Нематеријална имовина
12021008 Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа
Капитално одржавање зграда и објеката
Пројектно планирање
Опрема за саобраћај
Административна опрема
Медицинска и лабораторијска опрема

Капитално одржавање зграда и објеката
12025020 Капитално одржавање објекта Спомен-збирке Павла Бељанског у Новом Саду

1.300.000,00

0,00

0,00

13.419.390,37

0,00

0,00

Капитално одржавање зграда и објеката
12025021 Капитално одржавање објекта Архива Војводине у Новом Саду

13.419.390,37

0,00

0,00

72.026.252,63

60.000.000,00

0,00

Капитално одржавање зграда и објеката
12031006 Подршка раду установа у области стваралаштва

72.026.252,63

60.000.000,00

0,00

11.303.373,42

0,00

0,00

65.373,42
20.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Пројектно планирање
Опрема за саобраћај

2.300.000,00
600.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Административна опрема
Опрема за образовање, науку, културу и спорт

4.018.000,00
1.950.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Опрема за јавну безбедност
Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема

1.400.000,00
350.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

600.000,00
100.000.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.160.000,00

0,00

0,00

350.000,00
350.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

810.000,00
510.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

300.000,00
1.500.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.500.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

Изградња зграда и објеката
Капитално одржавање зграда и објеката

Нематеријална имовина
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО
Обезбеђење приорититних потреба здравствним установама за санитетским возилима, дијализним и
18075006 осталим возилима

08

09

Опрема за саобраћај
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА

09021019 Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити
Административна опрема
09021020 Породични смештај и усвојење
Административна опрема
Нематеријална имовина
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ
ПОСЛОВИ БУЏЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА И
23011001 АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА ПРОЦЕСИМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ

10

Административна опрема
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П ро гра м с ка
с тру кту ра

Планирана
средства
за 2022.
годину

Планирана
средства
за 2023.
годину

500.000,00

0,00

0,00

24.285.357,77

2.000.000,00

0,00

185.357,77

0,00

0,00

185.357,77

0,00

0,00

Административна опрема

6.100.000,00
6.100.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

06081007 Администрација и управљање

1.000.000,00

0,00

0,00

Нематеријална имовина
Софтвер за успостављање јединственог управног места и развој сервиса е-управе у јединицама локалне
06085009 самоуправе

1.000.000,00

0,00

0,00

17.000.000,00
17.000.000,00
14.530.761,24

2.000.000,00
2.000.000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

51.153,00

0,00

0,00

51.153,00

0,00

0,00

1.902.000,00

0,00

0,00

751.000,00

0,00

0,00

300.000,00
851.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4.875.571,78

0,00

0,00

2.200.000,00

0,00

0,00

2.675.571,78

0,00

0,00

2.915.036,46
1.215.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Раздео

Планирана
средства
за 2021. годину

11

Намена

Нематеријална имовина
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И
ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

03011001 Међурегионална сарадња
Административна опрема
03014011 Развој пословног окружења образовањем радне снаге у складу са потребама тржишта - ЦОММОН

Нематеријална имовина
12 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Заједнички развој прекограничне мреже бициклистичких стаза која има приступ природи (Јоинт
04047008 девелопмент оф цросс-бордер бицyцле нетwорк аццессинг натуре) ХУСРБ/1903/21/0113 ЕцоБикеНет
Административна опрема
04051003 Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине
Административна опрема
Опрема за заштиту животне средине
Нематеријална имовина
"Активна мрежа сензора за мониторинг и евалуацију окружења ради заштите и сврсисходне употребе
04054008 влажних станишта и других површинских вода" СеНс Wетландс ХР-РС 135
Административна опрема
Нематеријална имовина
ПЗЗП - Заштита кључних животињских врста Панонских степа у прекограничном подручју
04054010 ПАННОНСТЕППЕС ХУСРБ/1602/12/0065
Административна опрема
Нематеријална имовина
04054011 „Управљање инвазивним биљним врстама у сливу реке Саве" САВА ТИЕС ДТП 2-096-2.3

1.700.036,46

0,00

0,00

3.150.000,00

0,00

0,00

2.050.000,00

0,00

0,00

650.000,00

0,00

0,00

450.000,00

0,00

0,00

1.637.000,00

0,00

0,00

1.487.000,00

0,00

0,00

150.000,00
550.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

550.000,00

0,00

0,00

550.000,00
1.000.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

13011005 Администрација, управљање и надзор

100.000,00

0,00

0,00

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

100.000,00

0,00

0,00

900.000,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

700.000,00
19.700.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

15071001 Развој туристичког потенцијала АП Војводине

11.000.000,00

0,00

0,00

Пројектно планирање
ИПА Пројекат ,"Заједнички развој прекограничне мреже бициклистичких стаза које има приступ природи "
(Јоинт девелопмент оф цросс-бордер бицyцле нетwорк аццесинг натуре) ХУСРБ/1903/21/0113 - под
15077009 акронимом ЕцоБикеНет

11.000.000,00

0,00

0,00

8.700.000,00
8.700.000,00
337.968.750,48

0,00
0,00
950.000.000,00

0,00
0,00
400.000.000,00

2.700.000,00

0,00

0,00

2.200.000,00
500.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

15051022 Пројектно планирање

28.792.800,00

0,00

0,00

Пројектно планирање
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
15055014 Војводине

28.792.800,00

0,00

0,00

6.475.950,48

0,00

0,00

Административна опрема
Опрема за заштиту животне средине
Нематеријална имовина
Заштита и обнова еколошке повезаности „Мура-Драва-Дунав" ЛИФЕ ЛИНЕ МДД ДТП3-308-2.3
(„Протецтинг анд ресторинг ецологицал цоннецтивитy ин тхе Мура – Драва-Данубе ривер цорридор
04054014 тхроугх/цросс сецториал цооператион)
Административна опрема
14

Нематеријална имовина
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

05011001 Стручни, административни и надзорни послови
15

Административна опрема
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

Административна опрема
16

17

Опрема за образовање, науку, културу и спорт
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

Пројектно планирање
УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

06061011 АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА
Административна опрема
Нематеријална имовина

Медицинска и лабораторијска опрема
15055028 Изградња објекта Студентског културног центра у Новом Саду

6.475.950,48

0,00

0,00

150.000.000,00

550.000.000,00

0,00

Изградња зграда и објеката
15055037 Реконструкција, доградња и изградња објеката у оквиру комплекса Дома за душевно оболела лица у Чуругу

150.000.000,00

550.000.000,00

0,00

150.000.000,00

400.000.000,00

400.000.000,00

150.000.000,00
133.123.233,27

400.000.000,00
0,00

400.000.000,00
0,00

133.123.233,27

0,00

0,00

133.123.233,27

0,00

0,00
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Изградња зграда и објеката
ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ

24011001 Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви
Робне резерве

15
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Раздео
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Намена

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

06061005 Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа
Капитално одржавање зграда и објеката
Пројектно планирање
Административна опрема
Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема
06065012 Реконструкција стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе
Пројектно планирање
Опрема за јавну безбедност
06141001 ИКТ подршка раду покрајинских органа
Административна опрема
Нематеријална имовина
06145003 Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)
20

Административна опрема
УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

06051001 Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином Аутономне покрајине Војводине
Пројектно планирање
21

Нематеријална имовина
СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

15091009 Пословна стандардизација и сертификација
Административна опрема
Нематеријална имовина
08035003 Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију-ИТЦ МИНД
Административна опрема
Опрема за јавну безбедност

17. децембар 2020.

Планирана
средства
за 2021. годину

Планирана
средства
за 2022.
годину

Планирана
средства
за 2023.
годину

102.220.272,00

0,00

0,00

20.484.000,00

0,00

0,00

1.800.000,00

0,00

0,00

2.000.000,00
16.324.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

360.000,00

0,00

0,00

12.888.672,00

0,00

0,00

507.900,00
12.380.772,00

0,00
0,00

0,00
0,00

58.747.600,00
30.487.600,00

0,00
0,00

0,00
0,00

28.260.000,00
10.100.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

10.100.000,00
2.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2.000,00
1.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.000,00
960.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

160.000,00
130.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

30.000,00
800.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

200.000,00
600.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.751.044.631,18 1.735.760.000,00 638.000.000,00

УКУПНО ТАБЕЛА 1:
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ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА КОЈИ ИМАЈУ КАПИТАЛНИ КАРАКТЕР ЗА 2021. ГОДИНУ
Табела 2.
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07

08

09
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Раздео
05

Планирана средства
за 2021. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
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
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ОАСИС - Комплементарни туристички развој Киштелека и Кањиже заснован на природним ресурсима као
10014025 међуповезаним различитим елементима регионалног туристичког система
20021002 Модернизација инфраструктуре предшколских установа
20031002 Двојезичка настава у основним школама
20031005 Образовање одраслих
20031006 Модернизација инфраструктуре основних школа
20041004 Двојезичка настава у средњим школама
20041005 Модернизација инфраструктуре средњих школа
20071006 Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА
12021001 Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног културног наслеђа
Подршка развоју библиотечко-информационе делатности и библиотечко-информационе делатности Савеза
12021003 слепих Војводине
12021025 Обнова, заштита, ревитализација и промоција културног наслеђа Сремских Карловаца
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО
18024017 Пилот пројекат раног откривања рака плућа на територији АП Војводине
18071001 Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина
18075007 Изградња објекта Каменица 3 са Центром за уређај за позитронску емисиону томографију (ПЕТ центар)
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА
09021014 Развој услуга социјалне заштите-Програм унапређења социјалне заштите у АПВ
10011015 Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ
ДОДЕЛА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕ
06024001 У СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
06081001 ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ
САМОУПРАВУ
06011003 Подршка раду Фонда "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине
15051001 Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја
15051021 Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине
19021001 Помоћ избеглим и расељеним лицима и сарадња у региону

5.215.630.098,87
359.682.940,93
578.000.000,00
515.000.000,00
179.942.157,94
17.375.000,00
464.630.000,00
90.800.000,00
3.010.200.000,00
113.319.000,32
20.082.000,32
5.005.000,00
890.000,00
1.000.000,00
63.005.000,00
327.000,00
20.005.000,00
3.005.000,00
71.500.000,00
3.000.000,00
4.000.000,00
64.500.000,00
2.246.700.000,00
1.700.000,00
787.000.000,00
1.458.000.000,00
90.000.000,00
65.000.000,00
25.000.000,00
346.421.000,00
46.421.000,00
300.000.000,00
154.761.625,34
3.494.625,34
30.000.000,00
63.267.000,00
58.000.000,00

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком
04045009 на Палићу
04051002 Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода

16.123.265,00

13

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ
02011007 Подршка раду научних институција
20051003 Модернизација инфраструктуре високог образовања

85.700.000,00
17.000.000,00
68.700.000,00

14

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
05014016 Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима
05024001 Штедљива расвета
05024008 Уградња котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине
07011003 Развој саобраћаја и путне инфраструктуре
11015007 Подршка у изради пројектно техничке документације

15

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
13031001 Одржавање и опремање спортских објеката, фискултурних сала и тренажних центара

16

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

15.000.000,00
1.123.265,00

119.808.631,52
6.000.000,00
45.000.000,00
20.000.000,00
43.808.631,52
5.000.000,00
39.000.000,00
39.000.000,00
190.500.000,00

17
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07031001
08021001
15071001
15091001
15091003
15091005
15091013
17
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Планирана средства
за 2021. годину
Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва
Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини
Развој туристичког потенцијала АП Војводине
Подршка развоју предузетништва, микро, малих и средњих привредних друштава
Подршка пословном удруживању и умрежавању
Подршка уметничким и старим занатима
Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација

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
15051010 Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда
15051011 Подршка пројектима у области развоја спорта
15051022 Пројектно планирање
15055015 Изградња пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине"
Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде "Народно позориште-Народно казалиште-Нéпсзíнхáз" у
15055023 Суботици
15055030 Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља у општини Мали Иђош
15055031 Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бачка Топола
Реконструкција и доградња постојећих објеката и изградња нових објеката у оквиру комплекса дворца
15055032 Хертеленди у Бочару, Општина Нови Бечеј
15055038 Изградња објекта дома културе у Равном Селу

УКУПНО ТАБЕЛА 2:

6.000.000,00
1.000.000,00
131.000.000,00
41.000.000,00
4.000.000,00
2.500.000,00
5.000.000,00
4.705.354.015,70
456.000.000,00
287.500.000,00
2.234.854.015,70
129.000.000,00
539.000.000,00
50.000.000,00
61.000.000,00
400.000.000,00
194.000.000,00
154.000.000,00
40.000.000,00
160.000.000,00
13.394.817.636,75

УКУПНО ЗА 2021. ГОДИНУ:

15.145.862.267,93
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Члан 7
Овлашћује се Покрајинска влада за доношење одлука о задуживању током 2021. године ради
финансирања 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 1. овог члана може бити највише до износа од 600.000.000,00
динара.
Задуживање Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину, за потребе финансирања капиталних
инвестиционих расхода и издатака, планирано је овом одлуком у износу од укупно 2.300.000.000,00
динара, од чега се 1.838.000.000,00 динара планира повлачењем кредитних транши на основу
Покрајинске скупштинске одлуке о задуживању за финансирање капиталних инвестиционих расхода
(„Службени лист АП Војводине”, број 12/2020), а 462.000.000,00 динара по претходно усвојеном акту о
задуживању, а према поступку, условима и правилима утврђеним прописима који уређују јавни дуг.
Члан 8
Сталне апропријације утврђене овом одлуком представљају апропријације планиране за отплату
јавног дуга, те – као безусловне и неопозиве обавезе Аутономне покрајине Војводине – имају
приоритет у исплати у односу на остале расходе и издатке утврђене овом одлуком.
Сталне апропријације из става 1. овог члана утврђене су Програмом 2201 – Управљање јавним дугом у
износу од 1.910.784.716,36 динара.
Члан 9
Средства буџетске резерве утврђена су за 2021. годину у износу од 858.239.565,74 динара.
Стална буџетска резерва планирана је у износу од 20.000.000,00 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 838.239.565,74 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.
Члан 10
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.
За извршење буџета Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада одговара Скупштини
Аутономне покрајине Војводине, ако другим прописом није предвиђено другачије.
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II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 11

Приходи, примања и пренета неутрошена средстава из ранијих година у укупном износу од 75.189.698.272,69 динара,
распоређују се по корисницима:
И зво р
ф ина нс ира ња
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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
01

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

110.598.482,61

Општи приходи и примања буџета

110.598.482,61
18.414.647,35

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

18.414.647,35
1.000,00

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414

Општи приходи и примања буџета
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

01

415

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

01

416

Општи приходи и примања буџета
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

01

417

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

180.000,00
9.000.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
01

423

Општи приходи и примања буџета

9.000.000,00
28.593.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

426

Општи приходи и примања буџета

28.593.000,00
1.075.000,00

МАТЕРИЈАЛ
01

444

Општи приходи и примања буџета
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

01

465

Општи приходи и примања буџета
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

01

482

Општи приходи и примања буџета
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

01

483
01

1.000,00
1.000,00

104.174.000,00
180.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

212.000,00
1.000,00

1.000,00
104.174.000,00

ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК

421

1.000,00
212.000,00

Општи приходи и примања буџета

1.075.000,00
30.000,00
30.000,00
1.000,00
1.000,00
40.000,00

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

40.000,00
400.000,00

Општи приходи и примања буџета

400.000,00

Извори финансирања за функцију 111
01

Општи приходи и примања буџета

272.721.129,96

Укупно за функцију 111

272.721.129,96

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

272.721.129,96

Укупно за програмску активност - 2101 1001

272.721.129,96
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Планирана средства

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

421

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
01

422

Општи приходи и примања буџета

10.000,00
190.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
01

423

Општи приходи и примања буџета

190.000,00
21.580.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

444

Општи приходи и примања буџета
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

01

483
01

10.000,00

21.580.000,00
5.000,00

Општи приходи и примања буџета
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

5.000,00
1.000,00

Општи приходи и примања буџета

1.000,00

Извори финансирања за функцију 160
01

Општи приходи и примања буџета

21.786.000,00

Укупно за функцију 160

21.786.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
01

Општи приходи и примања буџета

21.786.000,00

Укупно за програмску активност - 2101 1003

Мултимедијална и интерактивна поставка у Скупштини Аутономне покрајине
Војводине
Извршни и законодавни органи

Пројекат 4007
111

21.786.000,00

423
01

425

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

231.600,00

Општи приходи и примања буџета

231.600,00
54.000,00

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
01

426
01

МАТЕРИЈАЛ

Општи приходи и примања буџета

54.000,00
510.600,00

Општи приходи и примања буџета

510.600,00

Извори финансирања за функцију 111
01

Општи приходи и примања буџета

796.200,00

Укупно за функцију 111

796.200,00

Извори финансирања за пројекат 4007
01

Општи приходи и примања буџета

796.200,00

Укупно за пројекат - 2101 4007

796.200,00

Извори финансирања за програм Политички систем
01

Општи приходи и примања буџета

295.303.329,96

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

Општи приходи и примања буџета

295.303.329,96

Свега за главу 0100 - Скупштина Аутономне Покрајине Војводине
Извори финансирања за раздео 01
01

295.303.329,96

Општи приходи и примања буџета

295.303.329,96

295.303.329,96

295.303.329,96

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 01
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Планирана средства

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

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

92.724.623,27

Општи приходи и примања буџета

92.724.623,27
15.438.649,78

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

15.438.649,78
1.100.000,00

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414

Општи приходи и примања буџета
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

01

415

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

01

416

Општи приходи и примања буџета
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

01

421

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

500.000,00
3.976.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

426

Општи приходи и примања буџета

3.976.000,00
980.000,00

МАТЕРИЈАЛ
01

444

Општи приходи и примања буџета
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

01

465

Општи приходи и примања буџета
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

01

482

Општи приходи и примања буџета
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

01

483
01

2.200.800,00
636.000,00

340.000,00
500.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

4.588.000,00
2.200.800,00

636.000,00
340.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

1.100.000,00
4.588.000,00

Општи приходи и примања буџета

980.000,00
2.000,00
2.000,00
1.205.000,00
1.205.000,00
20.000,00

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

20.000,00
20.000,00

Општи приходи и примања буџета

20.000,00

Извори финансирања за функцију 131
01

Општи приходи и примања буџета

123.731.073,05

Укупно за функцију 131

123.731.073,05

Извори финансирања за програмску активност 1005
01

Општи приходи и примања буџета

123.731.073,05

Укупно за програмску активност - 2101 1005

123.731.073,05

Извори финансирања за програм Политички систем
01

Општи приходи и примања буџета

123.731.073,05

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

Општи приходи и примања буџета

123.731.073,05

123.731.073,05

Свега за главу 0200 - Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине

123.731.073,05

Извори финансирања за раздео 02
01

Општи приходи и примања буџета

123.731.073,05

123.731.073,05

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 02
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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

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

9.535.205,69

Општи приходи и примања буџета

9.535.205,69
1.589.311,74

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

1.589.311,74
49.850,00

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414

Општи приходи и примања буџета
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

01

416

Општи приходи и примања буџета
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

01

421

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

581.000,00
10.710.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
01

423

Општи приходи и примања буџета

10.710.000,00
5.660.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

424

Општи приходи и примања буџета

5.660.000,00
100.000,00

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
01

426

Општи приходи и примања буџета

100.000,00
800.000,00

МАТЕРИЈАЛ
01

444

Општи приходи и примања буџета
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

01

481

Општи приходи и примања буџета
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

01

482

Општи приходи и примања буџета
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

01

483
01

451.000,00
1.000,00
1.000,00
581.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

49.850,00
451.000,00

Општи приходи и примања буџета

800.000,00
95.000,00
95.000,00
50.000,00
50.000,00
79.000,00

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

79.000,00
800.005,77

Општи приходи и примања буџета

800.005,77

Извори финансирања за функцију 111
01

Општи приходи и примања буџета

30.501.373,20

Укупно за функцију 111

30.501.373,20

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

30.501.373,20

Укупно за програмску активност - 2102 1001

30.501.373,20

Извори финансирања за програм Подршка раду Владе
01

Општи приходи и примања буџета

30.501.373,20
30.501.373,20

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

Општи приходи и примања буџета

30.501.373,20
30.501.373,20

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

Општи приходи и примања буџета

30.501.373,20

30.501.373,20

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 03
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Планирана средства

СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

0400

Секретаријат покрајинске владе
Програм 2102
Програмска
активност 1002
111

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

411
01

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

64.447.023,82

Општи приходи и примања буџета

64.447.023,82
10.730.429,47

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

10.730.429,47
642.827,24

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414

Општи приходи и примања буџета
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

01

415

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

01

416

Општи приходи и примања буџета
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

01

421

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

150.000,00
9.800.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

424

Општи приходи и примања буџета

9.800.000,00
50.000,00

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
01

425

Општи приходи и примања буџета
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

01

426

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

780.000,00
4.000,00

ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА
01

444

Општи приходи и примања буџета
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

01

465

Општи приходи и примања буџета
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

01

482
01

50.000,00
50.000,00
50.000,00
780.000,00

МАТЕРИЈАЛ

441

1.509.188,82
71.000,00

620.000,00
150.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

2.601.000,00
1.509.188,82

71.000,00
620.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

642.827,24
2.601.000,00

Општи приходи и примања буџета

4.000,00
5.000,00
5.000,00
560.000,00

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

560.000,00
124.000,00

Општи приходи и примања буџета

124.000,00

Извори финансирања за функцију 111
01

Општи приходи и примања буџета

92.144.469,35

Укупно за функцију 111

92.144.469,35

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

Општи приходи и примања буџета

92.144.469,35

Укупно за програмску активност - 2102 1002

92.144.469,35

Извори финансирања за програм Подршка раду Владе
01

Општи приходи и примања буџета

92.144.469,35

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

Општи приходи и примања буџета

92.144.469,35

92.144.469,35
92.144.469,35

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

Општи приходи и примања буџета

92.144.469,35

92.144.469,35

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 04
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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, управљање и инспецијски надзор
Пољопривреда

411

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

91.289.268,20

01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

70.340.896,65
20.948.371,55
15.199.663,15

01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

412

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

413

11.711.759,29
3.487.903,86
699.402,82

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414

Општи приходи и примања буџета
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

01

415

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

01

416

Општи приходи и примања буџета
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

01

421

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

700.000,00
43.815.937,91

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

424

Општи приходи и примања буџета

43.815.937,91
600.000,00

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
01

426

Општи приходи и примања буџета

600.000,00
700.000,00

МАТЕРИЈАЛ
01

444

Општи приходи и примања буџета
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

01

463

Општи приходи и примања буџета
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

01

465

Општи приходи и примања буџета
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

01

481

Општи приходи и примања буџета
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

01

482

Општи приходи и примања буџета
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

01

483

Општи приходи и примања буџета
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

01

515
01

5.000.000,00
213.000,00

5.205.000,00
700.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

2.220.920,69
5.000.000,00

213.000,00
5.205.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

699.402,82
2.220.920,69

Општи приходи и примања буџета

700.000,00
4.000,00
4.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
15.000,00
15.000,00
3.000.000,00

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

3.000.000,00
900.000,00

Општи приходи и примања буџета

900.000,00

Извори финансирања за функцију 421
01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

154.625.917,36
24.436.275,41

Укупно за функцију 421

179.062.192,77

Извори финансирања за програмску активност 1001
01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

154.625.917,36
24.436.275,41

Укупно за програмску активност - 0101 1001

179.062.192,77
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Извори финансирања за програм Уређење и надзор у области пољопривреде
01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

154.625.917,36
24.436.275,41

Укупно за програм 0101 - Уређење и надзор у области пољопривреде

Програм 0102
Програмска
активност 1001
421

179.062.192,77

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

Пољопривреда

426

30.000.000,00

МАТЕРИЈАЛ
01

451
01

463

Општи приходи и примања буџета
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Општи приходи и примања буџета
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

01

481
01

Општи приходи и примања буџета

30.000.000,00
141.807.000,00
141.807.000,00
5.000.000,00

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

5.000.000,00
20.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

20.000.000,00

Извори финансирања за функцију 421
01

Општи приходи и примања буџета

196.807.000,00

Укупно за функцију 421

196.807.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

196.807.000,00

Укупно за програмску активност - 0102 1001

Програмска
активност 1002
421

196.807.000,00

Подршка уређењу пољопривредног земљишта
Пољопривреда

451
01

463
01

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Општи приходи и примања буџета

253.132.352,80

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

253.132.352,80
341.189.737,13

Општи приходи и примања буџета

341.189.737,13

Извори финансирања за функцију 421
01

Општи приходи и примања буџета

594.322.089,93

Укупно за функцију 421

594.322.089,93

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

Општи приходи и примања буџета

594.322.089,93

Укупно за програмску активност - 0102 1002

Програмска
активност 1003
421

594.322.089,93

Подршка коришћењу пољопривредног земљишта
Пољопривреда

424

2.000.000,00

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
01

451
01

463

Општи приходи и примања буџета
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Општи приходи и примања буџета
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

01

465
01

Општи приходи и примања буџета

2.000.000,00
555.000.000,00
555.000.000,00
23.000.000,00

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

23.000.000,00
10.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

10.000.000,00

Извори финансирања за функцију 421
01

Општи приходи и примања буџета

590.000.000,00

Укупно за функцију 421

590.000.000,00
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Планирана средства

Извори финансирања за програмску активност 1003
01

Општи приходи и примања буџета

590.000.000,00

Укупно за програмску активност - 0102 1003

Повећање предузетништва и потенцијала за запошљавање у прекограничном региону
кроз иновацију вођену праксом у пољопривреди -АГРИННО 2
Пољопривреда

Пројекат 4006
421

590.000.000,00

421

5.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
01

423

Општи приходи и примања буџета

5.000,00
4.430.200,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01
56

Општи приходи и примања буџета
Финансијска помоћ ЕУ
МАШИНЕ И ОПРЕМА

4.429.000,00
1.200,00
3.006.000,00

01

Општи приходи и примања буџета

3.006.000,00

512

Извори финансирања за функцију 421
01
56

Општи приходи и примања буџета
Финансијска помоћ ЕУ

7.440.000,00
1.200,00

Укупно за функцију 421

7.441.200,00

Извори финансирања за пројекат 4006
01
56

Општи приходи и примања буџета
Финансијска помоћ ЕУ

7.440.000,00
1.200,00

Укупно за пројекат - 0102 4006

Пројекат аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра
Фрушка гора
Пољопривреда

Пројекат 5005
421

7.441.200,00

511

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
10

513
10

Примања од домаћих задуживања

61.000.000,00

ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА

61.000.000,00
319.000.000,00

Примања од домаћих задуживања

319.000.000,00

Извори финансирања за функцију 421
10

Примања од домаћих задуживања

380.000.000,00

Укупно за функцију 421

380.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 5005
10

Примања од домаћих задуживања

380.000.000,00

Укупно за пројекат - 0102 5005

Пројекат аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра
Бајша и Самош
Пољопривреда

Пројекат 5007
421

380.000.000,00

511

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
10

513
10

Примања од домаћих задуживања

74.000.000,00

ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА

74.000.000,00
388.000.000,00

Примања од домаћих задуживања

388.000.000,00

Извори финансирања за функцију 421
10

Примања од домаћих задуживања

462.000.000,00

Укупно за функцију 421

462.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 5007
10

Примања од домаћих задуживања

462.000.000,00

Укупно за пројекат - 0102 5007

462.000.000,00
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Извори финансирања за програм Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем
01
10
56

Општи приходи и примања буџета
Примања од домаћих задуживања
Финансијска помоћ ЕУ

1.388.569.089,93
842.000.000,00
1.200,00

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

Програм 0103
Програмска
активност 1001
421

2.230.570.289,93

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

451
01

463

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Општи приходи и примања буџета
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

01

Општи приходи и примања буџета

620.498.752,13
620.498.752,13
5.000.000,00
5.000.000,00

Извори финансирања за функцију 421
01

Општи приходи и примања буџета

625.498.752,13

Укупно за функцију 421

625.498.752,13

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

625.498.752,13

Укупно за програмску активност - 0103 1001

Програмска
активност 1002
421

625.498.752,13

Кредитна подршка пољопривреди
Пољопривреда

465
01

621
01

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

22.000.000,00

Општи приходи и примања буџета
НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

22.000.000,00
20.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

20.000.000,00

Извори финансирања за функцију 421
01

Општи приходи и примања буџета

42.000.000,00

Укупно за функцију 421

42.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

Општи приходи и примања буџета

42.000.000,00

Укупно за програмску активност - 0103 1002

42.000.000,00

Извори финансирања за програм Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју
01

Општи приходи и примања буџета

667.498.752,13

Укупно за програм 0103 - Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју

29

667.498.752,13

Страна 1864 - Броj 66

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

И зво р
ф ина нс ира ња

Е ко но мс ка
кл а с иф ика циј а

Ф у нкцио нал на
кл а с иф ика циј а

П ро гра м с ка
с тру кту ра

Г л а ва

П рогра м

Ра зде о

Програм 0106
Програмска
активност 1001
422

Назив

17. децембар 2020.

Планирана средства

Развој шумарства и ловства
Одрживи развој и унапређење шумарства
Шумарство

451
01

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Општи приходи и примања буџета

189.942.157,94
189.942.157,94

Извори финансирања за функцију 422
01

Општи приходи и примања буџета

189.942.157,94

Укупно за функцију 422

189.942.157,94

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

189.942.157,94

Укупно за програмску активност - 0106 1001

Програмска
активност 1002
423

189.942.157,94

Одрживи развој и унапређење ловства
Лов и риболов

451
01

463

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Општи приходи и примања буџета
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

01

481

Општи приходи и примања буџета
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

01

484
01

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ
УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ
ПРИРОДНИХ УЗРОКА
Општи приходи и примања буџета

19.475.000,00
19.475.000,00
220.000,00
220.000,00
27.305.000,00
27.305.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00

Извори финансирања за функцију 423
01

Општи приходи и примања буџета

48.000.000,00

Укупно за функцију 423

48.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

Општи приходи и примања буџета

48.000.000,00

Укупно за програмску активност - 0106 1002

48.000.000,00

Извори финансирања за програм Развој шумарства и ловства
01

Општи приходи и примања буџета

237.942.157,94
237.942.157,94

Укупно за програм 0106 - Развој шумарства и ловства

Програм 0401
Програмска
активност 1001
421

Интегрално управљање водама
Уређење и коришћење вода

Пољопривреда

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

464.630.000,00

Општи приходи и примања буџета

464.630.000,00

Извори финансирања за функцију 421
01

Општи приходи и примања буџета

464.630.000,00

Укупно за функцију 421

464.630.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

464.630.000,00

Укупно за програмску активност - 0401 1001

464.630.000,00
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Планирана средства

Заштита вода од загађивања
Пољопривреда

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

90.800.000,00

Општи приходи и примања буџета

90.800.000,00

Извори финансирања за функцију 421
01

Општи приходи и примања буџета

90.800.000,00

Укупно за функцију 421

90.800.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

Општи приходи и примања буџета

90.800.000,00

Укупно за програмску активност - 0401 1002

Програмска
активност 1003
421

90.800.000,00

Уређење, коришћење и заштита од вода
Пољопривреда

451
01

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Општи приходи и примања буџета

3.010.200.000,00
3.010.200.000,00

Извори финансирања за функцију 421
01

Општи приходи и примања буџета

3.010.200.000,00

Укупно за функцију 421

3.010.200.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
01

Општи приходи и примања буџета

3.010.200.000,00

Укупно за програмску активност - 0401 1003

Пројекат 5004
421

3.010.200.000,00

Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима.
Пољопривреда

422

5.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
01

423
01
15
56

Општи приходи и примања буџета
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

5.000,00
3.909.600,00

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ

3.189.600,00
360.000,00
360.000,00

Извори финансирања за функцију 421
01
15

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

56

Финансијска помоћ ЕУ

3.194.600,00
360.000,00
360.000,00

Укупно за функцију 421

3.914.600,00

Извори финансирања за пројекат 5004
01
15

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

56

Финансијска помоћ ЕУ

3.194.600,00
360.000,00
360.000,00

Укупно за пројекат - 0401 5004

3.914.600,00
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Пројекат 5006
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Назив

Држимо се заједно
Пољопривреда

422
423

Општи приходи и примања буџета

5.000,00
1.248.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

424

Општи приходи и примања буџета

1.248.000,00
504.000,00

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
01

513
01
15
56

Планирана средства

5.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
01

17. децембар 2020.

ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА

Општи приходи и примања буџета

504.000,00
45.140.200,00

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ

37.102.600,00
8.036.400,00
1.200,00

Извори финансирања за функцију 421
01
15

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

56

Финансијска помоћ ЕУ

38.859.600,00
8.036.400,00
1.200,00

Укупно за функцију 421

46.897.200,00

Извори финансирања за пројекат 5006
01
15

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

56

Финансијска помоћ ЕУ

38.859.600,00
8.036.400,00
1.200,00

Укупно за пројекат - 0401 5006

46.897.200,00

Извори финансирања за програм Интегрално управљање водама
01
15

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

56

Финансијска помоћ ЕУ

3.607.684.200,00
8.396.400,00
361.200,00

Укупно за програм 0401 - Интегрално управљање водама
Извори финансирања за главу 0500 - Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
01
07
10
15

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Примања од домаћих задуживања
Неутрошена средства донација из ранијих година

56

Финансијска помоћ ЕУ

3.616.441.800,00

6.056.320.117,36
24.436.275,41
842.000.000,00
8.396.400,00
362.400,00

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

6.931.515.192,77

Извори финансирања за раздео 05
01
07
10
15

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Примања од домаћих задуживања
Неутрошена средства донација из ранијих година

56

Финансијска помоћ ЕУ

6.056.320.117,36
24.436.275,41
842.000.000,00
8.396.400,00
362.400,00

6.931.515.192,77

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 05
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Планирана средства

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

0600

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

Програм 0606
Програмска
активност 1003
111

Подршка раду органа јавне управе
Издавање службеног листа АПВ, регистра важећих општих аката и збирке важећих
општих аката
Извршни и законодавни органи

423
01

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

20.015.000,00

Општи приходи и примања буџета

20.015.000,00

Извори финансирања за функцију 111
01

Општи приходи и примања буџета

20.015.000,00

Укупно за функцију 111

20.015.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
01

Општи приходи и примања буџета

20.015.000,00

Укупно за програмску активност - 0606 1003

20.015.000,00

Извори финансирања за програм Подршка раду органа јавне управе
01

Општи приходи и примања буџета

20.015.000,00
20.015.000,00

Укупно за програм 0606 - Подршка раду органа јавне управе

Програм 0607
Програмска
активност 1001
111

Систем јавне управе

Организација и спровођење државног стручног испита
Извршни и законодавни органи

423
01

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

5.700.000,00

Општи приходи и примања буџета

5.700.000,00

Извори финансирања за функцију 111
01

Општи приходи и примања буџета

5.700.000,00

Укупно за функцију 111

5.700.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

5.700.000,00

Укупно за програмску активност - 0607 1001

Програмска
активност 1004
111

5.700.000,00

Администрација и управљање
Извршни и законодавни органи

411
01

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

88.064.880,48

Општи приходи и примања буџета

88.064.880,48
14.662.802,61

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

14.662.802,61
1.062.762,68

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414

Општи приходи и примања буџета
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

01

415

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

01

416

Општи приходи и примања буџета
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

01

421

Општи приходи и примања буџета

3.800.000,00
2.370.424,59
2.370.424,59
230.000,00
230.000,00
25.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
01

1.062.762,68
3.800.000,00

Општи приходи и примања буџета

25.000,00
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Назив

423

Општи приходи и примања буџета

200.000,00
12.800.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

426

Општи приходи и примања буџета

12.800.000,00
15.000,00

МАТЕРИЈАЛ
01

444

Општи приходи и примања буџета
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

01

465

Општи приходи и примања буџета
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

01

482

Општи приходи и примања буџета
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

01

483

Општи приходи и примања буџета
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

01

485
01

Планирана средства

200.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
01

17. децембар 2020.

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД
СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА
Општи приходи и примања буџета

15.000,00
1.000,00
1.000,00
1.480.000,00
1.480.000,00
17.000,00
17.000,00
600.000,00
600.000,00
1.000,00
1.000,00

Извори финансирања за функцију 111
01

Општи приходи и примања буџета

125.329.870,36

Укупно за функцију 111

125.329.870,36

Извори финансирања за програмску активност 1004
01

Општи приходи и примања буџета

125.329.870,36

Укупно за програмску активност - 0607 1004

125.329.870,36

Извори финансирања за програм Систем јавне управе
01

Општи приходи и примања буџета

131.029.870,36
131.029.870,36

Укупно за програм 0607 - Систем јавне управе

Програм 1001
Програмска
активност 1003
840

Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини

Верске и остале услуге заједнице

481
01

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

33.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

33.000.000,00

Извори финансирања за функцију 840
01

Општи приходи и примања буџета

33.000.000,00

Укупно за функцију 840

33.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
01

Општи приходи и примања буџета

33.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1001 1003

33.000.000,00
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Планирана средства

Подршка националним саветима националних мањина
Верске и остале услуге заједнице

481
01

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

61.600.000,00

Општи приходи и примања буџета

61.600.000,00

Извори финансирања за функцију 840
01

Општи приходи и примања буџета

61.600.000,00

Укупно за функцију 840

61.600.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1004
01

Општи приходи и примања буџета

61.600.000,00

Укупно за програмску активност - 1001 1004

Програмска
активност 1005
111

61.600.000,00

Развој вишејезичности на територији Аутономне покрајине Војводине
Извршни и законодавни органи

423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

463
01

Општи приходи и примања буџета

110.000,00

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

110.000,00
7.500.000,00

Општи приходи и примања буџета

7.500.000,00

Извори финансирања за функцију 111
01

Општи приходи и примања буџета

7.610.000,00

Укупно за функцију 111

7.610.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1005
01

Општи приходи и примања буџета

7.610.000,00

Укупно за програмску активност - 1001 1005

Програмска
активност 1006
111

7.610.000,00

Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини
Извршни и законодавни органи

421
01

472

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

650.000,00

Општи приходи и примања буџета

650.000,00
130.000,00

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
01

481
01

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Општи приходи и примања буџета

130.000,00
14.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

14.000.000,00

Извори финансирања за функцију 111
01

Општи приходи и примања буџета

14.780.000,00

Укупно за функцију 111

14.780.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1006
01

Општи приходи и примања буџета

14.780.000,00

Укупно за програмску активност - 1001 1006

14.780.000,00
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Планирана средства

ОАСИС - Комплементарни туристички развој Киштелека и Кањиже заснован на
природним ресурсима као међуповезаним различитим елементима регионалног
туристичког система
Извршни и законодавни органи

Пројекат 4025
111

Назив

17. децембар 2020.

463

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
56

465
56

Финансијска помоћ ЕУ

1.395.429,90

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

1.395.429,90
19.012.565,40

Финансијска помоћ ЕУ

19.012.565,40

Извори финансирања за функцију 111
56

Финансијска помоћ ЕУ

20.407.995,30

Укупно за функцију 111

20.407.995,30

Извори финансирања за пројекат 4025
56

Финансијска помоћ ЕУ

20.407.995,30

Укупно за пројекат - 1001 4025

20.407.995,30

Извори финансирања за програм Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
01
56

Општи приходи и примања буџета
Финансијска помоћ ЕУ

116.990.000,00
20.407.995,30

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

Програм 1602
Програмска
активност 1001
111

137.397.995,30

Уређење и управљање у систему правосуђа
Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче
Извршни и законодавни органи

423
01

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

15.708.610,98

Општи приходи и примања буџета

15.708.610,98

Извори финансирања за функцију 111
01

Општи приходи и примања буџета

15.708.610,98

Укупно за функцију 111

15.708.610,98

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

15.708.610,98

Укупно за програмску активност - 1602 1001

15.708.610,98

Извори финансирања за програм Уређење и управљање у систему правосуђа
01

Општи приходи и примања буџета

15.708.610,98

Укупно за програм 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа

Програм 2001
Програмска
активност 1001
980

15.708.610,98

Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система
Администрација, управљање и надзор

Образовање некласификовано на другом месту

411
01

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

53.556.064,89

Општи приходи и примања буџета

53.556.064,89
8.917.084,80

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

8.917.084,80
331.145,86

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414

Општи приходи и примања буџета
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

01

415

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

01

416

Општи приходи и примања буџета
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

01

Општи приходи и примања буџета

331.145,86
2.000.000,00
2.000.000,00
1.106.527,70
1.106.527,70
511.000,00
511.000,00
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421
01

422

Назив

01

101.976,75

Општи приходи и примања буџета

101.976,75
150.000,00

Општи приходи и примања буџета

150.000,00
10.653.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

424

Општи приходи и примања буџета

10.653.000,00
2.000,00

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
01

426

Општи приходи и примања буџета

2.000,00
915.200,00

МАТЕРИЈАЛ
01

444

Општи приходи и примања буџета
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

01

472

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА

01

482

Општи приходи и примања буџета
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

01

483
01

Планирана средства

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

Број 66 - Страна 1871

915.200,00
1.000,00
1.000,00
130.000,00
130.000,00
15.000,00

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

Општи приходи и примања буџета

15.000,00
10.000,00

Општи приходи и примања буџета

10.000,00

Извори финансирања за функцију 980
01

Општи приходи и примања буџета

78.400.000,00

Укупно за функцију 980

78.400.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

78.400.000,00

Укупно за програмску активност - 2001 1001

Програмска
активност 1002
980

78.400.000,00

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

423
01

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

6.500.000,00

Општи приходи и примања буџета

6.500.000,00

Извори финансирања за функцију 980
01

Општи приходи и примања буџета

6.500.000,00

Укупно за функцију 980

6.500.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

Општи приходи и примања буџета

6.500.000,00

Укупно за програмску активност - 2001 1002

6.500.000,00

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

Општи приходи и примања буџета

84.900.000,00

Укупно за програм 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система
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Програм 2002
Програмска
активност 1001
910

Назив
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Планирана средства

Предшколско васпитање
Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма
Предшколско и основно образовање

463
07

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

553.200.000,00

Трансфери од других нивоа власти

553.200.000,00

Извори финансирања за функцију 910
07

Трансфери од других нивоа власти

553.200.000,00

Укупно за функцију 910

553.200.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
07

Трансфери од других нивоа власти

553.200.000,00

Укупно за програмску активност - 2002 1001

Програмска
активност 1002
910

553.200.000,00

Модернизација инфраструктуре предшколских установа
Предшколско и основно образовање

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

5.010.000,00

Општи приходи и примања буџета

5.010.000,00

Извори финансирања за функцију 910
01

Општи приходи и примања буџета

5.010.000,00

Укупно за функцију 910

5.010.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

Општи приходи и примања буџета

5.010.000,00

Укупно за програмску активност - 2002 1002

Програмска
активност 1003
910

5.010.000,00

Подизања квалитета предшколског васпитања
Предшколско и основно образовање

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

700.000,00

Општи приходи и примања буџета

700.000,00

Извори финансирања за функцију 910
01

Општи приходи и примања буџета

700.000,00

Укупно за функцију 910

700.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
01

Општи приходи и примања буџета

700.000,00

Укупно за програмску активност - 2002 1003

700.000,00

Извори финансирања за програм Предшколско васпитање
01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

5.710.000,00
553.200.000,00
558.910.000,00

Укупно за програм 2002 - Предшколско васпитање
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Програм 2003
Програмска
активност 1001
910

Назив

Број 66 - Страна 1873

Планирана средства

Основно образовање
Реализација делатности основног образовања
Предшколско и основно образовање

463
07

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

20.751.171.000,00

Трансфери од других нивоа власти

20.751.171.000,00

Извори финансирања за функцију 910
07

Трансфери од других нивоа власти

20.751.171.000,00

Укупно за функцију 910

20.751.171.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
07

Трансфери од других нивоа власти

20.751.171.000,00

Укупно за програмску активност - 2003 1001

Програмска
активност 1002
910

20.751.171.000,00

Двојезичка настава у основним школама
Предшколско и основно образовање

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

1.673.000,00

Општи приходи и примања буџета

1.673.000,00

Извори финансирања за функцију 910
01

Општи приходи и примања буџета

1.673.000,00

Укупно за функцију 910

1.673.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

Општи приходи и примања буџета

1.673.000,00

Укупно за програмску активност - 2003 1002

Програмска
активност 1004
910

1.673.000,00

Подизање квалитета основног образовања
Предшколско и основно образовање

463
01

481
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

5.935.000,00

Општи приходи и примања буџета
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

5.935.000,00
2.100.000,00

Општи приходи и примања буџета

2.100.000,00

Извори финансирања за функцију 910
01

Општи приходи и примања буџета

8.035.000,00

Укупно за функцију 910

8.035.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1004
01

Општи приходи и примања буџета

8.035.000,00

Укупно за програмску активност - 2003 1004

Програмска
активност 1005
910

8.035.000,00

Образовање одраслих
Предшколско и основно образовање

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

1.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

1.000.000,00

Извори финансирања за функцију 910
01

Општи приходи и примања буџета

1.000.000,00

Укупно за функцију 910

1.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1005
01

Општи приходи и примања буџета

1.000.000,00

Укупно за програмску активност - 2003 1005

1.000.000,00
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Планирана средства

Модернизација инфраструктуре основних школа
Предшколско и основно образовање

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

63.010.000,00

Општи приходи и примања буџета

63.010.000,00

Извори финансирања за функцију 910
01

Општи приходи и примања буџета

63.010.000,00

Укупно за функцију 910

63.010.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1006
01

Општи приходи и примања буџета

63.010.000,00

Укупно за програмску активност - 2003 1006

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

Пројекат 4007
910

63.010.000,00

462
01

ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

600.000,00

Општи приходи и примања буџета

600.000,00

Извори финансирања за функцију 910
01

Општи приходи и примања буџета

600.000,00

Укупно за функцију 910

600.000,00

Извори финансирања за пројекат 4007
01

Општи приходи и примања буџета

600.000,00

Укупно за пројекат - 2003 4007

600.000,00

Извори финансирања за програм Основно образовање
01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

74.318.000,00
20.751.171.000,00
20.825.489.000,00

Укупно за програм 2003 - Основно образовање

Програм 2004
Програмска
активност 1001
920

Средње образовање
Реализација делатности средњег образовања

Средње образовање

463
07

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

8.931.885.000,00

Трансфери од других нивоа власти

8.931.885.000,00

Извори финансирања за функцију 920
07

Трансфери од других нивоа власти

8.931.885.000,00

Укупно за функцију 920

8.931.885.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
07

Трансфери од других нивоа власти

8.931.885.000,00

Укупно за програмску активност - 2004 1001

8.931.885.000,00
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Планирана средства

Подизање квалитета средњег образовања
Средње образовање

463
01

481
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

8.800.000,00

Општи приходи и примања буџета
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

8.800.000,00
1.465.000,00

Општи приходи и примања буџета

1.465.000,00

Извори финансирања за функцију 920
01

Општи приходи и примања буџета

10.265.000,00

Укупно за функцију 920

10.265.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

Општи приходи и примања буџета

10.265.000,00

Укупно за програмску активност - 2004 1002

Програмска
активност 1004
920

10.265.000,00

Двојезичка настава у средњим школама
Средње образовање

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

1.827.000,00

Општи приходи и примања буџета

1.827.000,00

Извори финансирања за функцију 920
01

Општи приходи и примања буџета

1.827.000,00

Укупно за функцију 920

1.827.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1004
01

Општи приходи и примања буџета

1.827.000,00

Укупно за програмску активност - 2004 1004

Програмска
активност 1005
920

1.827.000,00

Модернизација инфраструктуре средњих школа
Средње образовање

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

20.010.000,00

Општи приходи и примања буџета

20.010.000,00

Извори финансирања за функцију 920
01

Општи приходи и примања буџета

20.010.000,00

Укупно за функцију 920

20.010.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1005
01

Општи приходи и примања буџета

20.010.000,00

Укупно за програмску активност - 2004 1005

20.010.000,00

Извори финансирања за програм Средње образовање
01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

32.102.000,00
8.931.885.000,00
8.963.987.000,00

Укупно за програм 2004 - Средње образовање
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Планирана средства

Подршка у образовању ученика и студената
Реализација делатности установа ученичког стандарда
Помоћне услуге образовању

463
07

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

299.918.000,00

Трансфери од других нивоа власти

299.918.000,00

Извори финансирања за функцију 960
07

Трансфери од других нивоа власти

299.918.000,00

Укупно за функцију 960

299.918.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
07

Трансфери од других нивоа власти

299.918.000,00

Укупно за програмску активност - 2007 1003

Програмска
активност 1004
960

299.918.000,00

Подизање квалитета ученичког стандарда
Помоћне услуге образовању

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

1.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

1.000.000,00

Извори финансирања за функцију 960
01

Општи приходи и примања буџета

1.000.000,00

Укупно за функцију 960

1.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1004
01

Општи приходи и примања буџета

1.000.000,00

Укупно за програмску активност - 2007 1004

Програмска
активност 1005
960

1.000.000,00

Регресирање превоза ученика средњих школа
Помоћне услуге образовању

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

151.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

151.000.000,00

Извори финансирања за функцију 960
01

Општи приходи и примања буџета

151.000.000,00

Укупно за функцију 960

151.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1005
01

Општи приходи и примања буџета

151.000.000,00

Укупно за програмску активност - 2007 1005

Програмска
активност 1006
960

151.000.000,00

Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда
Помоћне услуге образовању

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

3.010.000,00

Општи приходи и примања буџета

3.010.000,00

Извори финансирања за функцију 960
01

Општи приходи и примања буџета

3.010.000,00

Укупно за функцију 960

3.010.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1006
01

Општи приходи и примања буџета

3.010.000,00

Укупно за програмску активност - 2007 1006

3.010.000,00

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

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

155.010.000,00
299.918.000,00

Укупно за програм 2007 - Подршка у образовању ученика и студената
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Број 66 - Страна 1877

Планирана средства

Извори финансирања за главу 0600 - Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице
01
07
56

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

635.783.481,34
30.536.174.000,00
20.407.995,30

Финансијска помоћ ЕУ

Свега за главу 0600 - Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице

0601

31.192.365.476,64

Педагошки завод Војводине

Програм 2001
Програмска
активност 1005
980

Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система
Развој стручно истраживачког рада у области образовања
Образовање некласификовано на другом месту

411
01

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

14.025.000,00

Општи приходи и примања буџета

14.025.000,00
2.335.300,00

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

2.335.300,00
257.000,00

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01
04
13

414

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

01
04
13

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

01
04
13

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

01
04
13

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

01
04
13

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

415

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

421

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

424

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
01
13

425

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

01
04
13

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

01

Општи приходи и примања буџета

426

МАТЕРИЈАЛ

444

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

482
01
04
13

230.000,00
12.000,00
15.000,00
470.000,00
450.000,00
20.000,00
1.390.000,00
1.300.000,00
40.000,00
50.000,00
1.270.000,00
1.200.000,00
20.000,00
50.000,00
370.000,00
300.000,00
50.000,00
20.000,00
4.007.929,00
3.887.929,00
75.000,00
45.000,00
870.000,00
850.000,00
20.000,00
290.000,00
260.000,00
30.000,00
1.563.000,00
1.390.000,00
93.000,00
80.000,00
9.000,00

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

9.000,00
55.000,00

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

30.000,00
5.000,00
20.000,00
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483

Назив

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА
01
04

512
01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
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Планирана средства

10.000,00

МАШИНЕ И ОПРЕМА

5.000,00
5.000,00
450.000,00

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

400.000,00
50.000,00

Извори финансирања за функцију 980
01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за функцију 980

26.672.229,00
400.000,00
300.000,00
27.372.229,00

Извори финансирања за програмску активност 1005
01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за програмску активност - 2001 1005

26.672.229,00
400.000,00
300.000,00
27.372.229,00

Извори финансирања за програм Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система
01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

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

26.672.229,00
400.000,00
300.000,00
27.372.229,00

Извори финансирања за главу 0601 - Педагошки завод Војводине
01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

26.672.229,00
400.000,00
300.000,00
27.372.229,00

Свега за главу 0601 - Педагошки завод Војводине
Извори финансирања за раздео 06
01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

07
13

Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

56

Финансијска помоћ ЕУ

662.455.710,34
400.000,00
30.536.174.000,00
300.000,00
20.407.995,30

31.219.737.705,64

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 06
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Планирана средства

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО
ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

0700

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с
верским заједницама

Програм 1001
Програмска
активност 1001
820

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

Услуге културе

451
01

454

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Општи приходи и примања буџета
СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

01

463

Општи приходи и примања буџета
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

01

481
01

Општи приходи и примања буџета

650.000,00
650.000,00
250.000,00
250.000,00
400.000,00

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

400.000,00
7.300.000,00

Општи приходи и примања буџета

7.300.000,00

Извори финансирања за функцију 820
01

Општи приходи и примања буџета

8.600.000,00

Укупно за функцију 820

8.600.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

8.600.000,00

Укупно за програмску активност - 1001 1001

8.600.000,00

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

Општи приходи и примања буџета

8.600.000,00

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

Програм 1201
Програмска
активност 1001
820

8.600.000,00

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

411
01

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

56.649.398,64

Општи приходи и примања буџета

56.649.398,64
9.432.124,87

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

9.432.124,87
587.754,48

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414

Општи приходи и примања буџета
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

01

415

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

01

416

Општи приходи и примања буџета
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

01

421

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

250.000,00
12.096.567,76

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

424
01

1.446.455,99
88.000,00

811.000,00
250.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

2.268.488,33
1.446.455,99

88.000,00
811.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

587.754,48
2.268.488,33

Општи приходи и примања буџета
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

12.096.567,76
100.000,00

Општи приходи и примања буџета

100.000,00
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Планирана средства

МАТЕРИЈАЛ

855.000,00

Општи приходи и примања буџета

855.000,00
1.000,00

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
01

472

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА

01

482

Општи приходи и примања буџета
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

01

483

Општи приходи и примања буџета
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

01

485
01

515
01

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД
СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА
Општи приходи и примања буџета

1.000,00
510.000,00
510.000,00
5.500,00
5.500,00
10.000,00
10.000,00
6.000,00

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

6.000,00
1.011.040,00

Општи приходи и примања буџета

1.011.040,00

Извори финансирања за функцију 820
01

Општи приходи и примања буџета

86.128.330,07

Укупно за функцију 820

86.128.330,07

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

86.128.330,07

Укупно за програмску активност - 1201 1001

Програмска
активност 1002
830

86.128.330,07

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

411
01

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

10.043.936,26

Општи приходи и примања буџета

10.043.936,26
1.672.315,39

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

1.672.315,39
75.566,21

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414

Општи приходи и примања буџета
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

01

415

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

01

416

Општи приходи и примања буџета
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

01

421

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

200.000,00
5.741.295,71

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

424

Општи приходи и примања буџета

5.741.295,71
70.000,00

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
01

426

Општи приходи и примања буџета

70.000,00
310.000,00

МАТЕРИЈАЛ
01

465

Општи приходи и примања буџета
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

01

482

Општи приходи и примања буџета
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

01

485
01

345.456,99
88.000,00

505.000,00
200.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

1.000.000,00
345.456,99

88.000,00
505.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

75.566,21
1.000.000,00

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД
СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА
Општи приходи и примања буџета

46

310.000,00
800.000,00
800.000,00
3.000,00
3.000,00
15.000,00
15.000,00
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Планирана средства

Извори финансирања за функцију 830
01

Општи приходи и примања буџета

20.869.570,56

Укупно за функцију 830

20.869.570,56

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

Општи приходи и примања буџета

20.869.570,56

Укупно за програмску активност - 1201 1002

Програмска
активност 1003
820

20.869.570,56

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

481
01

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

3.750.000,00

Општи приходи и примања буџета

3.750.000,00

Извори финансирања за функцију 820
01

Општи приходи и примања буџета

3.750.000,00

Укупно за функцију 820

3.750.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
01

Општи приходи и примања буџета

3.750.000,00

Укупно за програмску активност - 1201 1003

Програмска
активност 1004
840

3.750.000,00

Уређење, администрација и управљање у области односа са верским заједницама
Верске и остале услуге заједнице

411
01

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

7.101.096,78

Општи приходи и примања буџета

7.101.096,78
1.182.332,61

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

1.182.332,61
69.790,00

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414

Општи приходи и примања буџета
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

01

415

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

01

422

Општи приходи и примања буџета

01
01

600.000,00
443.203,49
443.203,49
53.300,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

69.790,00
600.000,00

Општи приходи и примања буџета
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

53.300,00
50.000,00

Општи приходи и примања буџета

50.000,00

Извори финансирања за функцију 840
01

Општи приходи и примања буџета

9.499.722,88

Укупно за функцију 840

9.499.722,88

Извори финансирања за програмску активност 1004
01

Општи приходи и примања буџета

9.499.722,88

Укупно за програмску активност - 1201 1004

9.499.722,88

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

Општи приходи и примања буџета

120.247.623,51

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

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

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

30.810.400,00

Општи приходи и примања буџета

30.810.400,00

Извори финансирања за функцију 820
01

Општи приходи и примања буџета

30.810.400,00

Укупно за функцију 820

30.810.400,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

30.810.400,00

Укупно за програмску активност - 1202 1001

Програмска
активност 1002
820

30.810.400,00

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

463
01

481
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

5.000.000,00

Општи приходи и примања буџета
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

5.000.000,00
2.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

2.000.000,00

Извори финансирања за функцију 820
01

Општи приходи и примања буџета

7.000.000,00

Укупно за функцију 820

7.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

Општи приходи и примања буџета

7.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1202 1002

Програмска
активност 1003
820

7.000.000,00

Подршка развоју библиотечко-информационе делатности и
библиотечко-информационе делатности Савеза слепих Војводине
Услуге културе

463
01

481
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

5.000.000,00

Општи приходи и примања буџета
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

5.000.000,00
3.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

3.000.000,00

Извори финансирања за функцију 820
01

Општи приходи и примања буџета

8.000.000,00

Укупно за функцију 820

8.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
01

Општи приходи и примања буџета

8.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1202 1003

8.000.000,00
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Планирана средства

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

481
01

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

8.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

8.000.000,00

Извори финансирања за функцију 820
01

Општи приходи и примања буџета

8.000.000,00

Укупно за функцију 820

8.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1004
01

Општи приходи и примања буџета

8.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1202 1004

Програмска
активност 1005
820

8.000.000,00

Подршка установама заштите културног наслеђа у ЈЛС од посебног интереса за АП
Војводину
Услуге културе

463
01

481

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

3.313.300,00

Општи приходи и примања буџета

3.313.300,00
550.000,00

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
01

Општи приходи и примања буџета

550.000,00

Извори финансирања за функцију 820
01

Општи приходи и примања буџета

3.863.300,00

Укупно за функцију 820

3.863.300,00

Извори финансирања за програмску активност 1005
01

Општи приходи и примања буџета

3.863.300,00

Укупно за програмску активност - 1202 1005

Програмска
активност 1006
820

3.863.300,00

Подршка програмима Матице српске у области културе
Услуге културе

481
01

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

7.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

7.000.000,00

Извори финансирања за функцију 820
01

Општи приходи и примања буџета

7.000.000,00

Укупно за функцију 820

7.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1006
01

Општи приходи и примања буџета

7.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1202 1006

Програмска
активност 1025
820

7.000.000,00

Обнова, заштита, ревитализација и промоција културног наслеђа Сремских Карловаца
Услуге културе

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

64.500.000,00

Општи приходи и примања буџета

64.500.000,00

Извори финансирања за функцију 820
01

Општи приходи и примања буџета

64.500.000,00

Укупно за функцију 820

64.500.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1025
01

Општи приходи и примања буџета

64.500.000,00

Укупно за програмску активност - 1202 1025

64.500.000,00
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Пројекат заштите, очувања и дигитализације архивског филмског фонда АП
Војводине
Услуге културе

Пројекат 4027
820

Назив
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424
01

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

45.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

45.000.000,00

Извори финансирања за функцију 820
01

Општи приходи и примања буџета

45.000.000,00

Укупно за функцију 820

45.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 4027
01

Општи приходи и примања буџета

45.000.000,00

Укупно за пројекат - 1202 4027

45.000.000,00

Извори финансирања за програм Унапређење система заштите културног наслеђа
01

Општи приходи и примања буџета

174.173.700,00

Укупно за програм 1202 - Унапређење система заштите културног наслеђа

Програм 1203
Програмска
активност 1001
820

174.173.700,00

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

Услуге културе

463
01

481
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

4.000.000,00

Општи приходи и примања буџета
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

4.000.000,00
4.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

4.000.000,00

Извори финансирања за функцију 820
01

Општи приходи и примања буџета

8.000.000,00

Укупно за функцију 820

8.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

8.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1203 1001

Програмска
активност 1002
820

8.000.000,00

Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву
Услуге културе

451
01

454

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Општи приходи и примања буџета
СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

01

481

Општи приходи и примања буџета
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

01

Општи приходи и примања буџета

4.000.000,00
4.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00

Извори финансирања за функцију 820
01

Општи приходи и примања буџета

30.000.000,00

Укупно за функцију 820

30.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

Општи приходи и примања буџета

30.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1203 1002

30.000.000,00
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Планирана средства

Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва
Услуге културе

454
01

463

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

7.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

7.000.000,00
4.000.000,00

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
01

481
01

Општи приходи и примања буџета
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

4.000.000,00
4.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

4.000.000,00

Извори финансирања за функцију 820
01

Општи приходи и примања буџета

15.000.000,00

Укупно за функцију 820

15.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
01

Општи приходи и примања буџета

15.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1203 1003

Програмска
активност 1004
820

15.000.000,00

Подршка развоју музичког стваралаштва
Услуге културе

454
01

463

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

1.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

1.000.000,00
4.000.000,00

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
01

481
01

Општи приходи и примања буџета
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

4.000.000,00
10.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

10.000.000,00

Извори финансирања за функцију 820
01

Општи приходи и примања буџета

15.000.000,00

Укупно за функцију 820

15.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1004
01

Општи приходи и примања буџета

15.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1203 1004

Програмска
активност 1005
820

15.000.000,00

Подршка развоју сценског стваралаштва - позориште/уметничка игра
Услуге културе

451
01

463

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Општи приходи и примања буџета
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

01

481
01

Општи приходи и примања буџета

1.000.000,00
1.000.000,00
7.000.000,00

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

7.000.000,00
7.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

7.000.000,00

Извори финансирања за функцију 820
01

Општи приходи и примања буџета

15.000.000,00

Укупно за функцију 820

15.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1005
01

Општи приходи и примања буџета

15.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1203 1005

15.000.000,00
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Планирана средства

Подршка раду Завода за културу националних мањина
Услуге културе

481
01

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

51.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

51.000.000,00

Извори финансирања за функцију 820
01

Општи приходи и примања буџета

51.000.000,00

Укупно за функцију 820

51.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1007
01

Општи приходи и примања буџета

51.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1203 1007

51.000.000,00

Извори финансирања за програм Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
01

Општи приходи и примања буџета

134.000.000,00

Укупно за програм 1203 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Програм 1204
Програмска
активност 1001
830

134.000.000,00

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

454
01

481

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

40.400.000,00

Општи приходи и примања буџета

40.400.000,00
8.800.000,00

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
01

Општи приходи и примања буџета

8.800.000,00

Извори финансирања за функцију 830
01

Општи приходи и примања буџета

49.200.000,00

Укупно за функцију 830

49.200.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

49.200.000,00

Укупно за програмску активност - 1204 1001

Програмска
активност 1003
830

49.200.000,00

Унапређење професионалних стандарда
Услуге емитовања и штампања

465
01

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

3.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

3.000.000,00

Извори финансирања за функцију 830
01

Општи приходи и примања буџета

3.000.000,00

Укупно за функцију 830

3.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
01

Општи приходи и примања буџета

3.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1204 1003

3.000.000,00

52

17. децембар 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

И зво р
ф ина нс ира ња

Е ко но мс ка
кл а с иф ика ција

Ф у нкцио нал на
кл а с иф ика ција

П ро гра м с ка
с тру кту ра

Г л а ва

П рогра м

Ра зде о

Програмска
активност 1004
830

Назив

Број 66 - Страна 1887

Планирана средства

Јавно информисање осетљивих група
Услуге емитовања и штампања

481
01

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

6.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

6.000.000,00

Извори финансирања за функцију 830
01

Општи приходи и примања буџета

6.000.000,00

Укупно за функцију 830

6.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1004
01

Општи приходи и примања буџета

6.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1204 1004

Програмска
активност 1005
830

6.000.000,00

Подршка јавном информисању националних мањина
Услуге емитовања и штампања

451
01

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Општи приходи и примања буџета

312.000.000,00
312.000.000,00

Извори финансирања за функцију 830
01

Општи приходи и примања буџета

312.000.000,00

Укупно за функцију 830

312.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1005
01

Општи приходи и примања буџета

312.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1204 1005

Програмска
активност 1006
830

312.000.000,00

Финансирање основне делатности Јавне медијске установе РТВ
Услуге емитовања и штампања

451
07

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Трансфери од других нивоа власти

900.000.000,00
900.000.000,00

Извори финансирања за функцију 830
07

Трансфери од других нивоа власти

900.000.000,00

Укупно за функцију 830

900.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1006
07

Трансфери од других нивоа власти

900.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1204 1006

900.000.000,00

Извори финансирања за програм Систем јавног информисања
01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

370.200.000,00
900.000.000,00
1.270.200.000,00

Укупно за програм 1204 - Систем јавног информисања
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Пројекат 4003
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Назив

Међународна културна сарадња
Млади и наслеђе- традиција и будућност у пограничном региону
Услуге културе

421

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
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Планирана средства

24.811,08

01
56

Општи приходи и примања буџета
Финансијска помоћ ЕУ

15
56

Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ

01
56

Општи приходи и примања буџета
Финансијска помоћ ЕУ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

1.560.000,00
1.582.699,20
1.176.000,00

01
56

Општи приходи и примања буџета
Финансијска помоћ ЕУ

600.000,00
576.000,00

422

18.902,28
5.908,80
984.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

424

652.266,00
331.734,00
3.142.699,20

Извори финансирања за функцију 820
01
15

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

2.178.902,28
652.266,00

56

Финансијска помоћ ЕУ

2.496.342,00

Укупно за функцију 820

5.327.510,28

Извори финансирања за пројекат 4003
01
15

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

2.178.902,28
652.266,00

56

Финансијска помоћ ЕУ

2.496.342,00

Укупно за пројекат - 1205 4003

5.327.510,28

Извори финансирања за програм Међународна културна сарадња
01
15

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

2.178.902,28
652.266,00

56

Финансијска помоћ ЕУ

2.496.342,00
5.327.510,28

Укупно за програм 1205 - Међународна културна сарадња

Програм 1901
Програмска
активност 1002
840

Сарадња државе са црквама и верским заједницама
Подршка раду црквама и верским заједницама

Верске и остале услуге заједнице

481
01

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

10.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

10.000.000,00

Извори финансирања за функцију 840
01

Општи приходи и примања буџета

10.000.000,00

Укупно за функцију 840

10.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

Општи приходи и примања буџета

10.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1901 1002

10.000.000,00

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

Општи приходи и примања буџета

10.000.000,00

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

Извори финансирања за главу 0700 - Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
01
07
15

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Неутрошена средства донација из ранијих година

56

Финансијска помоћ ЕУ

2.496.342,00

Свега за главу 0700 - Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским
заједницама

0701

819.400.225,79
900.000.000,00
652.266,00

1.722.548.833,79

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
01

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

276.334.724,00

Општи приходи и примања буџета

276.334.724,00
46.009.018,00

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

46.009.018,00
5.650.549,40

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01
04
13

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

01
03
04

Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника

01
04
13

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

01
04
13

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

01
04
07
13
15

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из ранијих година

01
04
07
13
15

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из ранијих година

01
04
13
15

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из ранијих година
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

45.295.272,00
3.992.000,00
600.000,00
1.369.602,80
16.162.000,00

01
04
13

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

14.262.000,00
1.502.000,00
398.000,00

414

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

415

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

416

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

421

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

424

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

425

55

5.277.049,40
371.000,00
2.500,00
5.059.000,00
3.895.000,00
100.000,00
1.064.000,00
7.659.500,00
7.306.000,00
351.000,00
2.500,00
6.142.000,00
6.091.000,00
51.000,00
42.842.675,30
41.431.630,00
1.396.000,00
15.045,30
16.057.500,00
10.734.160,00
3.751.000,00
200.000,00
1.181.000,00
191.340,00
88.528.171,17
51.577.021,17
24.287.150,00
400.000,00
11.874.000,00
390.000,00
51.256.874,80
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426
01
04
07
13

444

Назив

465

МАТЕРИЈАЛ

20.959.478,65
15.286.478,65
4.158.000,00
500.000,00
1.015.000,00
199.000,00

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

01
04

472

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА

01

482

Општи приходи и примања буџета
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

01
04

483

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

01
04

01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД
СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА
Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

01

Општи приходи и примања буџета

485

511

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

512
01
04
07
13

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

01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

523

ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ
04
09
13

73.000,00
126.000,00
631.000,00
500.000,00
131.000,00
100.000,00
100.000,00
916.347,00
236.347,00
680.000,00
171.000,00
100.000,00
71.000,00
185.000,00
125.000,00
60.000,00
1.041.000,00
1.041.000,00
16.267.000,00

МАШИНЕ И ОПРЕМА

515

Планирана средства

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

01
04

17. децембар 2020.

Сопствени приходи буџетских корисника
Примања од продаје нефинансијске имовине
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

14.032.000,00
1.701.000,00
400.000,00
134.000,00
6.080.000,00
5.530.000,00
550.000,00
100.000,00
50.000,00
30.000,00
20.000,00

Извори финансирања за функцију 820
545.236.700,22
100.000,00
44.292.150,00

01
03
04

Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника

07
09

Трансфери од других нивоа власти
Примања од продаје нефинансијске имовине

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

15.242.045,30

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

1.950.942,80

Укупно за функцију 820

1.500.000,00
30.000,00

608.351.838,32
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Број 66 - Страна 1891

Планирана средства

Извори финансирања за програмску активност 1008
01
03
04

Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника

07
09

Трансфери од других нивоа власти
Примања од продаје нефинансијске имовине

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

15.242.045,30

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

1.950.942,80

Укупно за програмску активност - 1202 1008

1.500.000,00
30.000,00

608.351.838,32

Пројекат Архива Војводине „Еуропеан Wомен'с Ремембранце -РЕWОМЕН“ (Европско
женско сећање) подржан средствима ЕУ фондова
Услуге културе

Пројекат 4029
820

545.236.700,22
100.000,00
44.292.150,00

421

28.720,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
01
15

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

01
15

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година
ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

2.350.000,00
1.269.719,44
5.644.286,40

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

5.644.286,40

423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

462

8.720,00
20.000,00
3.619.719,44

Извори финансирања за функцију 820
01
15

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

Укупно за функцију 820

2.358.720,00
6.934.005,84
9.292.725,84

Извори финансирања за пројекат 4029
01
15

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

Укупно за пројекат - 1202 4029

Пројекат 5019
820

2.358.720,00
6.934.005,84
9.292.725,84

Капитално одржавање објекта Музеја савремене уметности Војводине у Новом Саду
Услуге културе

511
01

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

1.300.000,00

Општи приходи и примања буџета

1.300.000,00

Извори финансирања за функцију 820
01

Општи приходи и примања буџета

1.300.000,00

Укупно за функцију 820

1.300.000,00

Извори финансирања за пројекат 5019
01

Општи приходи и примања буџета

1.300.000,00

Укупно за пројекат - 1202 5019

1.300.000,00
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Планирана средства

Капитално одржавање објекта Спомен-збирке Павла Бељанског у Новом Саду
Услуге културе

511
01

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

13.419.390,37

Општи приходи и примања буџета

13.419.390,37

Извори финансирања за функцију 820
01

Општи приходи и примања буџета

13.419.390,37

Укупно за функцију 820

13.419.390,37

Извори финансирања за пројекат 5020
01

Општи приходи и примања буџета

13.419.390,37

Укупно за пројекат - 1202 5020

Пројекат 5021
820

13.419.390,37

Капитално одржавање објекта Архива Војводине у Новом Саду
Услуге културе

511
01

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

72.026.252,63

Општи приходи и примања буџета

72.026.252,63

Извори финансирања за функцију 820
01

Општи приходи и примања буџета

72.026.252,63

Укупно за функцију 820

72.026.252,63

Извори финансирања за пројекат 5021
01

Општи приходи и примања буџета

72.026.252,63

Укупно за пројекат - 1202 5021

72.026.252,63

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

Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника

07
09

Трансфери од других нивоа власти
Примања од продаје нефинансијске имовине

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

15.242.045,30

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

8.884.948,64

Укупно за програм 1202 - Унапређење система заштите културног наслеђа

704.390.207,16

Програм 1203
Програмска
активност 1006
820

634.341.063,22
100.000,00
44.292.150,00
1.500.000,00
30.000,00

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

Услуге културе

411
01
07

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

618.937.076,00

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

587.218.696,00
31.718.380,00
111.453.019,00

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

01
04
07
09
13

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Примања од продаје нефинансијске имовине
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

11.325.819,00
150.000,00
660.000,00
20.000,00
45.000,00
18.141.180,90

01
03
04

Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника

12.502.180,90
3.450.000,00
2.189.000,00

413

106.171.908,00
5.281.111,00
12.200.819,00

НАКНАДЕ У НАТУРИ

414
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Број 66 - Страна 1893

Планирана средства

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

24.851.028,00

01
04
07

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти

23.111.028,00
490.000,00
1.250.000,00
16.734.900,00

01
04
07

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти

01
04
05
06
07
13

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од иностраних земаља
Донације од међународних организација
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

01
04
05
06
07

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од иностраних земаља
Донације од међународних организација
Трансфери од других нивоа власти

01
04
05
06
07
08
09
13

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од иностраних земаља
Донације од међународних организација
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Примања од продаје нефинансијске имовине
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

01
04
05
06
07
08
09
12
13
15

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од иностраних земаља
Донације од међународних организација
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
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из ранијих година

01
04
07
09
13

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Примања од продаје нефинансијске имовине
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

01
04
05
07
08
09
13
15

Општи приходи и примања буџета
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
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из ранијих година

416

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

421

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

424

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

425

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

426

МАТЕРИЈАЛ

441

ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА
04

Сопствени приходи буџетских корисника

59

15.484.900,00
100.000,00
1.150.000,00
90.327.100,00
75.875.100,00
6.357.000,00
15.000,00
72.000,00
7.877.000,00
131.000,00
25.690.000,00
3.604.000,00
20.774.000,00
10.000,00
702.000,00
600.000,00
65.483.700,68
46.551.700,68
12.488.000,00
3.270.000,00
564.000,00
1.516.000,00
790.000,00
30.000,00
274.000,00
179.225.410,56
80.778.258,70
75.383.000,00
2.700.000,00
1.332.000,00
4.335.000,00
1.245.000,00
520.000,00
10.000,00
10.500.000,00
2.422.151,86
19.048.800,00
16.628.800,00
2.240.000,00
150.000,00
20.000,00
10.000,00
34.531.585,00
25.295.800,00
7.105.000,00
75.000,00
1.940.000,00
75.000,00
10.000,00
10.000,00
20.785,00
110.000,00
110.000,00
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444
01
04

462

Назив

465

204.000,00

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

43.000,00
161.000,00
10.000,00

Сопствени приходи буџетских корисника
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

01

472

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА

01
04
08

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Добровољни трансфери од физичких и правних лица

01
04
05
13

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од иностраних земаља
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД
СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА
Сопствени приходи буџетских корисника

482

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

483

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

485
04

511

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
01
04
13

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

01
04
05
07
08
13

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од иностраних земаља
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

512

МАШИНЕ И ОПРЕМА

515

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
01
04

Планирана средства

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
04
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Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

10.000,00
200.000,00
200.000,00
1.762.000,00
1.257.000,00
205.000,00
300.000,00
2.401.000,00
650.000,00
1.521.000,00
130.000,00
100.000,00
1.330.000,00
210.000,00
1.120.000,00
100.000,00
100.000,00
2.385.373,42
2.300.000,00
20.000,00
65.373,42
8.318.000,00
5.188.000,00
2.500.000,00
200.000,00
300.000,00
100.000,00
30.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00

Извори финансирања за функцију 820
01
03
04

Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника

05
06

Донације од иностраних земаља
Донације од међународних организација

07
08

Трансфери од других нивоа власти
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

11.165.373,42

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

2.442.936,86

Укупно за функцију 820

1.014.796.191,28
3.450.000,00
133.223.000,00
6.400.000,00
2.670.000,00
56.777.491,00
2.510.000,00
600.000,00
10.000,00

1.234.044.992,56

60

17. децембар 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

И зво р
ф ина нс ира ња

Е ко но мс ка
кл а с иф ика ција

Ф у нкцио нал на
кл а с иф ика ција

П ро гра м с ка
с тру кту ра

Г л а ва

П рогра м

Ра зде о

Назив

Број 66 - Страна 1895

Планирана средства

Извори финансирања за програмску активност 1006
01
03
04

Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника

05
06

Донације од иностраних земаља
Донације од међународних организација

07
08

Трансфери од других нивоа власти
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

11.165.373,42

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

2.442.936,86

Укупно за програмску активност - 1203 1006

1.014.796.191,28
3.450.000,00
133.223.000,00
6.400.000,00
2.670.000,00
56.777.491,00
2.510.000,00
600.000,00
10.000,00

1.234.044.992,56

Извори финансирања за програм Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
01
03
04

Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника

05
06

Донације од иностраних земаља
Донације од међународних организација

07
08

Трансфери од других нивоа власти
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

11.165.373,42

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

2.442.936,86

Укупно за програм 1203 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

1.014.796.191,28
3.450.000,00
133.223.000,00
6.400.000,00
2.670.000,00
56.777.491,00
2.510.000,00
600.000,00
10.000,00

1.234.044.992,56

Извори финансирања за главу 0701 - Индиректни корисници у области културе
01
03
04

Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника

05
06

Донације од иностраних земаља
Донације од међународних организација

07
08

Трансфери од других нивоа власти
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

26.407.418,72

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

11.327.885,50

1.649.137.254,50
3.550.000,00
177.515.150,00
6.400.000,00
2.670.000,00
58.277.491,00
2.510.000,00
630.000,00
10.000,00

1.938.435.199,72

Свега за главу 0701 - Индиректни корисници у области културе
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Планирана средства

Извори финансирања за раздео 07
01
03
04

Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника

05
06

Донације од иностраних земаља
Донације од међународних организација

07
08

Трансфери од других нивоа власти
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

26.407.418,72

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

11.980.151,50

56

Финансијска помоћ ЕУ

2.468.537.480,29
3.550.000,00
177.515.150,00
6.400.000,00
2.670.000,00
958.277.491,00
2.510.000,00
630.000,00
10.000,00

2.496.342,00

3.660.984.033,51

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 07

62
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Број 66 - Страна 1897

Планирана средства

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

0800

Покрајински секретаријат за здравство
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

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

92.417.948,46

Општи приходи и примања буџета

92.417.948,46
15.387.588,42

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

15.387.588,42
428.371,26

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414

Општи приходи и примања буџета
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

01

415

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

01

416

Општи приходи и примања буџета
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

01

421

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

400.000,00
7.600.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

425

Општи приходи и примања буџета
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

01

426

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

01

483
01

7.600.000,00
50.000,00
50.000,00
560.000,00

МАТЕРИЈАЛ

482

3.458.846,30
207.000,00

1.670.000,00
400.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

2.200.000,00
3.458.846,30

207.000,00
1.670.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

428.371,26
2.200.000,00

Општи приходи и примања буџета

560.000,00
40.000,00

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

40.000,00
90.000,00

Општи приходи и примања буџета

90.000,00

Извори финансирања за функцију 760
01

Општи приходи и примања буџета

124.509.754,44

Укупно за функцију 760

124.509.754,44

Извори финансирања за програмску активност 1003
01

Општи приходи и примања буџета

124.509.754,44

Укупно за програмску активност - 1801 1003

Програмска
активност 1004
760

124.509.754,44

Администрација и управљање
Здравство некласификовано на другом месту

411
01

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

33.051.294,80

Општи приходи и примања буџета

33.051.294,80
5.503.040,58

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

5.503.040,58
242.624,83

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414

Општи приходи и примања буџета
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

01

415

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

01

Општи приходи и примања буџета

242.624,83
1.810.000,00
1.810.000,00
555.276,10
555.276,10
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01

136.000,00

Општи приходи и примања буџета

136.000,00
23.976,39

Општи приходи и примања буџета

23.976,39
700.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
01

423

Општи приходи и примања буџета

700.000,00
4.200.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

426

Општи приходи и примања буџета

4.200.000,00
600.000,00

МАТЕРИЈАЛ
01

444

Општи приходи и примања буџета
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

01

465

Општи приходи и примања буџета
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

01

482

Општи приходи и примања буџета
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

01

483
01

Планирана средства

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ
СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422
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Општи приходи и примања буџета

600.000,00
30.000,00
30.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
40.000,00

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

40.000,00
10.000,00

Општи приходи и примања буџета

10.000,00

Извори финансирања за функцију 760
01

Општи приходи и примања буџета

48.002.212,70

Укупно за функцију 760

48.002.212,70

Извори финансирања за програмску активност 1004
01

Општи приходи и примања буџета

48.002.212,70

Укупно за програмску активност - 1801 1004

48.002.212,70

Извори финансирања за програм Уређење и надзор у области здравства
01

Општи приходи и примања буџета

172.511.967,14
172.511.967,14

Укупно за програм 1801 - Уређење и надзор у области здравства

Програм 1802

Превентивна здравствена заштита
Подршка превентивиним активностима за очување и унапређење здравља и подизање
одговорности појединца за сопствено здравље
Здравство некласификовано на другом месту

Пројекат 4003
760

423
01

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

8.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

8.000.000,00

Извори финансирања за функцију 760
01

Општи приходи и примања буџета

8.000.000,00

Укупно за функцију 760

8.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 4003
01

Општи приходи и примања буџета

8.000.000,00

Укупно за пројекат - 1802 4003

8.000.000,00
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Број 66 - Страна 1899

Планирана средства

Неонатални скрининг на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини
Здравство некласификовано на другом месту

464
01

ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА
Општи приходи и примања буџета

12.000.000,00
12.000.000,00

Извори финансирања за функцију 760
01

Општи приходи и примања буџета

12.000.000,00

Укупно за функцију 760

12.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 4004
01

Општи приходи и примања буџета

12.000.000,00

Укупно за пројекат - 1802 4004

Рано откривање промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма
крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини
Здравство некласификовано на другом месту

Пројекат 4005
760

12.000.000,00

464
01

ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА
Општи приходи и примања буџета

2.000.000,00
2.000.000,00

Извори финансирања за функцију 760
01

Општи приходи и примања буџета

2.000.000,00

Укупно за функцију 760

2.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 4005
01

Општи приходи и примања буџета

2.000.000,00

Укупно за пројекат - 1802 4005

Очување плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини
Војводини
Здравство некласификовано на другом месту

Пројекат 4007
760

2.000.000,00

464
01

ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА
Општи приходи и примања буџета

2.000.000,00
2.000.000,00

Извори финансирања за функцију 760
01

Општи приходи и примања буџета

2.000.000,00

Укупно за функцију 760

2.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 4007
01

Општи приходи и примања буџета

2.000.000,00

Укупно за пројекат - 1802 4007

Унапредјивање дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној
покрајини Војводини
Здравство некласификовано на другом месту

Пројекат 4008
760

2.000.000,00

464
01

ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА
Општи приходи и примања буџета

900.000,00
900.000,00

Извори финансирања за функцију 760
01

Општи приходи и примања буџета

900.000,00

Укупно за функцију 760

900.000,00

Извори финансирања за пројекат 4008
01

Општи приходи и примања буџета

900.000,00

Укупно за пројекат - 1802 4008

900.000,00
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Планирана средства

Рано препознавање и смањење броја менталних поремећаја развојног доба у
Аутономној покрајини Војводини
Здравство некласификовано на другом месту

Пројекат 4009
760

Назив

17. децембар 2020.

464
01

ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА
Општи приходи и примања буџета

900.000,00
900.000,00

Извори финансирања за функцију 760
01

Општи приходи и примања буџета

900.000,00

Укупно за функцију 760

900.000,00

Извори финансирања за пројекат 4009
01

Општи приходи и примања буџета

900.000,00

Укупно за пројекат - 1802 4009

Пројекат 4013
760

900.000,00

Прва мамографија
Здравство некласификовано на другом месту

423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

464
01

Општи приходи и примања буџета
ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА
Општи приходи и примања буџета

2.300.000,00
2.300.000,00
20.500.000,00
20.500.000,00

Извори финансирања за функцију 760
01

Општи приходи и примања буџета

22.800.000,00

Укупно за функцију 760

22.800.000,00

Извори финансирања за пројекат 4013
01

Општи приходи и примања буџета

22.800.000,00

Укупно за пројекат - 1802 4013

Пројекат 4014
760

22.800.000,00

Посебан програм јавног здравља у Аутономној покрајини Војводини
Здравство некласификовано на другом месту

464
01

ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА
Општи приходи и примања буџета

11.150.000,00
11.150.000,00

Извори финансирања за функцију 760
01

Општи приходи и примања буџета

11.150.000,00

Укупно за функцију 760

11.150.000,00

Извори финансирања за пројекат 4014
01

Општи приходи и примања буџета

11.150.000,00

Укупно за пројекат - 1802 4014

Пројекат 4017
760

11.150.000,00

Пилот пројекат раног откривања рака плућа на територији АП Војводине
Здравство некласификовано на другом месту

423
01

464
01

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

2.000.000,00

Општи приходи и примања буџета
ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА
Општи приходи и примања буџета

2.000.000,00
6.300.000,00
6.300.000,00

Извори финансирања за функцију 760
01

Општи приходи и примања буџета

8.300.000,00

Укупно за функцију 760

8.300.000,00

Извори финансирања за пројекат 4017
01

Општи приходи и примања буџета

8.300.000,00

Укупно за пројекат - 1802 4017

8.300.000,00
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Пројекат 4018
760

Назив

Терапија појединих поремећаја мокрења код деце ботоx-ом
Здравство некласификовано на другом месту

464
01

ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА
Општи приходи и примања буџета

Број 66 - Страна 1901

Планирана средства

945.960,60
945.960,60

Извори финансирања за функцију 760
01

Општи приходи и примања буџета

945.960,60

Укупно за функцију 760

945.960,60

Извори финансирања за пројекат 4018
01

Општи приходи и примања буџета

945.960,60

Укупно за пројекат - 1802 4018

Пројекат 4019
760

945.960,60

Скрининг на асимптоматску перзистентну или рекурентну микроскопску хематурију
Здравство некласификовано на другом месту

464
01

ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА
Општи приходи и примања буџета

420.000,00
420.000,00

Извори финансирања за функцију 760
01

Општи приходи и примања буџета

420.000,00

Укупно за функцију 760

420.000,00

Извори финансирања за пројекат 4019
01

Општи приходи и примања буџета

420.000,00

Укупно за пројекат - 1802 4019

Пројекат 4020
760

420.000,00

Одређивање пепсина код деце у дијагностици рефлуксне болести
Здравство некласификовано на другом месту

464
01

ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА
Општи приходи и примања буџета

900.000,00
900.000,00

Извори финансирања за функцију 760
01

Општи приходи и примања буџета

900.000,00

Укупно за функцију 760

900.000,00

Извори финансирања за пројекат 4020
01

Општи приходи и примања буџета

900.000,00

Укупно за пројекат - 1802 4020

Превенција функционалног слепила код радно способних пацијената са нерегулисаним
глаукомом помоћу операције трабекулектомије са уградњом савременог дренажног
импланта
Здравство некласификовано на другом месту

Пројекат 4021
760

900.000,00

464
01

ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА
Општи приходи и примања буџета

2.000.000,00
2.000.000,00

Извори финансирања за функцију 760
01

Општи приходи и примања буџета

2.000.000,00

Укупно за функцију 760

2.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 4021
01

Општи приходи и примања буџета

2.000.000,00

Укупно за пројекат - 1802 4021

2.000.000,00

Извори финансирања за програм Превентивна здравствена заштита
01

Општи приходи и примања буџета

72.315.960,60
72.315.960,60

Укупно за програм 1802 - Превентивна здравствена заштита
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Планирана средства

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

464
01

ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА
Општи приходи и примања буџета

1.000,00
1.000,00

Извори финансирања за функцију 760
01

Општи приходи и примања буџета

1.000,00

Укупно за функцију 760

1.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
01

Општи приходи и примања буџета

1.000,00

Укупно за програмску активност - 1803 1003

Програмска
активност 1004
760

1.000,00

Сарадња са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима
Здравство некласификовано на другом месту

481
01

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

2.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

2.000.000,00

Извори финансирања за функцију 760
01

Општи приходи и примања буџета

2.000.000,00

Укупно за функцију 760

2.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1004
01

Општи приходи и примања буџета

2.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1803 1004

Програмска
активност 1010
760

2.000.000,00

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

464
01

ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА
Општи приходи и примања буџета

90.000.000,00
90.000.000,00

Извори финансирања за функцију 760
01

Општи приходи и примања буџета

90.000.000,00

Укупно за функцију 760

90.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1010
01

Општи приходи и примања буџета

90.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1803 1010

Пројекат 4005
760

90.000.000,00

Родитељска кућа
Здравство некласификовано на другом месту

464
01

ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА
Општи приходи и примања буџета

8.000.000,00
8.000.000,00

Извори финансирања за функцију 760
01

Општи приходи и примања буџета

8.000.000,00

Укупно за функцију 760

8.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 4005
01

Општи приходи и примања буџета

8.000.000,00

Укупно за пројекат - 1803 4005

8.000.000,00
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Планирана средства

Помоћ здравственим радницима у условима заразне болести ЦОВИД-19 у здравствним
установама на територији Аутономне покрајине Војводине
Здравство некласификовано на другом месту

Пројекат 4013
760

Назив

Број 66 - Страна 1903

464
08
13
15

ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из ранијих година

50.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
30.000.000,00

Извори финансирања за функцију 760
08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

10.000.000,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

10.000.000,00

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

30.000.000,00

Укупно за функцију 760

50.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 4013
08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

10.000.000,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

10.000.000,00

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

30.000.000,00

Укупно за пројекат - 1803 4013

50.000.000,00

Извори финансирања за програм Развој квалитета и доступности здравствене заштите
01
08

Општи приходи и примања буџета
Добровољни трансфери од физичких и правних лица

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

10.000.000,00

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

30.000.000,00

Укупно за програм 1803 - Развој квалитета и доступности здравствене заштите

Програм 1807
Програмска
активност 1001
760

100.001.000,00
10.000.000,00

150.001.000,00

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

464
01

ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА
Општи приходи и примања буџета

787.000.000,00
787.000.000,00

Извори финансирања за функцију 760
01

Општи приходи и примања буџета

787.000.000,00

Укупно за функцију 760

787.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

787.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1807 1001

787.000.000,00
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Планирана средства

Обезбеђење приорититних потреба здравствним установама за санитетским
возилима, дијализним и осталим возилима
Здравство некласификовано на другом месту

Пројекат 5006
760

Назив
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512
01

МАШИНЕ И ОПРЕМА

100.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

100.000.000,00

Извори финансирања за функцију 760
01

Општи приходи и примања буџета

100.000.000,00

Укупно за функцију 760

100.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 5006
01

Општи приходи и примања буџета

100.000.000,00

Укупно за пројекат - 1807 5006

Изградња објекта Каменица 3 са Центром за уређај за позитронску емисиону
томографију (ПЕТ центар)
Здравство некласификовано на другом месту

Пројекат 5007
760

100.000.000,00

464
10

ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА
Примања од домаћих задуживања

1.458.000.000,00
1.458.000.000,00

Извори финансирања за функцију 760
10

Примања од домаћих задуживања

1.458.000.000,00

Укупно за функцију 760

1.458.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 5007
10

Примања од домаћих задуживања

1.458.000.000,00

Укупно за пројекат - 1807 5007

1.458.000.000,00

Извори финансирања за програм Развој инфраструктуре здравствених установа
01
10

Општи приходи и примања буџета
Примања од домаћих задуживања

887.000.000,00
1.458.000.000,00

Укупно за програм 1807 - Развој инфраструктуре здравствених установа
Извори финансирања за главу 0800 - Покрајински секретаријат за здравство

2.345.000.000,00

01
08

Општи приходи и примања буџета
Добровољни трансфери од физичких и правних лица

1.231.828.927,74
10.000.000,00

10
13

Примања од домаћих задуживања
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

1.458.000.000,00
10.000.000,00

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

30.000.000,00
2.739.828.927,74

Свега за главу 0800 - Покрајински секретаријат за здравство
Извори финансирања за раздео 08
01
08

Општи приходи и примања буџета
Добровољни трансфери од физичких и правних лица

1.231.828.927,74
10.000.000,00

10
13

Примања од домаћих задуживања
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

1.458.000.000,00
10.000.000,00

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

30.000.000,00

2.739.828.927,74

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 08
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Број 66 - Страна 1905

Планирана средства

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ,
ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

0900

ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова

Програм 0902
Програмска
активност 1014
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

80.000.000,00

Општи приходи и примања буџета
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

80.000.000,00
10.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

10.000.000,00

Извори финансирања за функцију 090
01

Општи приходи и примања буџета

90.000.000,00

Укупно за функцију 090

90.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1014
01

Општи приходи и примања буџета

90.000.000,00

Укупно за програмску активност - 0902 1014

Програмска
активност 1015
090

90.000.000,00

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

481
01

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

7.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

7.000.000,00

Извори финансирања за функцију 090
01

Општи приходи и примања буџета

7.000.000,00

Укупно за функцију 090

7.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1015
01

Општи приходи и примања буџета

7.000.000,00

Укупно за програмску активност - 0902 1015

Програмска
активност 1016
090

7.000.000,00

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

481
01

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

16.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

16.000.000,00

Извори финансирања за функцију 090
01

Општи приходи и примања буџета

16.000.000,00

Укупно за функцију 090

16.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1016
01

Општи приходи и примања буџета

16.000.000,00

Укупно за програмску активност - 0902 1016

16.000.000,00
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Планирана средства

Администрација, управљање и надзор у области социјалне заштите и породично
правне заштите
Социјална заштита некласификована на другом месту

411
01

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

27.497.587,02

Општи приходи и примања буџета

27.497.587,02
4.578.348,24

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

4.578.348,24
410.329,29

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414

Општи приходи и примања буџета
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

01

415
01

Општи приходи и примања буџета

410.329,29
670.000,00

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

670.000,00
2.922.237,18

Општи приходи и примања буџета

2.922.237,18

Извори финансирања за функцију 090
01

Општи приходи и примања буџета

36.078.501,73

Укупно за функцију 090

36.078.501,73

Извори финансирања за програмску активност 1027
01

Општи приходи и примања буџета

36.078.501,73

Укупно за програмску активност - 0902 1027

36.078.501,73

Извори финансирања за програм Социјална заштита
01

Општи приходи и примања буџета

149.078.501,73
149.078.501,73

Укупно за програм 0902 - Социјална заштита

Програм 0903
Програмска
активност 1006
040

Породично-правна заштита грађана
Подршка удружењима за програме у области друштвене бриге о деци и за
популаризацију пронаталитетне политике
Породица и деца

481
01

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

4.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

4.000.000,00

Извори финансирања за функцију 040
01

Општи приходи и примања буџета

4.000.000,00

Укупно за функцију 040

4.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1006
01

Општи приходи и примања буџета

4.000.000,00

Укупно за програмску активност - 0903 1006

Програмска
активност 1007
040

4.000.000,00

Администрација, управљање и надзор
Породица и деца

411
01

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

30.634.444,51

Општи приходи и примања буџета

30.634.444,51
5.100.635,01

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

5.100.635,01
956.016,84

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414

Општи приходи и примања буџета
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

01

415

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

01

416

Општи приходи и примања буџета
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

01

Општи приходи и примања буџета

956.016,84
2.801.839,50
2.801.839,50
1.918.810,83
1.918.810,83
169.000,00
169.000,00
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421
01

422

Назив

01

201.000,00

Општи приходи и примања буџета

201.000,00
805.000,00

Општи приходи и примања буџета

805.000,00
12.085.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

426

Општи приходи и примања буџета

12.085.000,00
300.000,00

МАТЕРИЈАЛ
01

482

Општи приходи и примања буџета
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

01

483
01

Планирана средства

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

Број 66 - Страна 1907

Општи приходи и примања буџета

300.000,00
30.000,00

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

30.000,00
884.679,31

Општи приходи и примања буџета

884.679,31

Извори финансирања за функцију 040
01

Општи приходи и примања буџета

55.886.426,00

Укупно за функцију 040

55.886.426,00

Извори финансирања за програмску активност 1007
01

Општи приходи и примања буџета

55.886.426,00

Укупно за програмску активност - 0903 1007

Програмска
активност 1008
040

55.886.426,00

Подстицаји унапређењу пронаталитетне популационе политике у Аутономној
покрајини Војводини
Породица и деца

472
01

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА

420.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

420.000.000,00

Извори финансирања за функцију 040
01

Општи приходи и примања буџета

420.000.000,00

Укупно за функцију 040

420.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1008
01

Општи приходи и примања буџета

420.000.000,00

Укупно за програмску активност - 0903 1008

420.000.000,00

Извори финансирања за програм Породично-правна заштита грађана
01

Општи приходи и примања буџета

479.886.426,00

Укупно за програм 0903 - Породично-правна заштита грађана

479.886.426,00

Програм 0904
Програмска
активност 1004
010

Борачко-инвалидска заштита
Подршка удружењима за програме у области борачко-инвалидске заштите и заштите
цивилних инвалида рата
Болест и инвалидност

481
01

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

7.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

7.000.000,00

Извори финансирања за функцију 010
01

Општи приходи и примања буџета

7.000.000,00

Укупно за функцију 010

7.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1004
01

Општи приходи и примања буџета

7.000.000,00

Укупно за програмску активност - 0904 1004

7.000.000,00
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Планирана средства

Администрација, управљање и надзор у области борачко инвалидске заштите и
заштите цивилних инвалида рата
Болест и инвалидност

411
01

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

7.842.577,32

Општи приходи и примања буџета

7.842.577,32
1.305.789,12

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

1.305.789,12
51.432,41

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414

Општи приходи и примања буџета
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

01

415
01

Општи приходи и примања буџета

51.432,41
300.000,00

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

300.000,00
437.815,32

Општи приходи и примања буџета

437.815,32

Извори финансирања за функцију 010
01

Општи приходи и примања буџета

9.937.614,17

Укупно за функцију 010

9.937.614,17

Извори финансирања за програмску активност 1005
01

Општи приходи и примања буџета

9.937.614,17

Укупно за програмску активност - 0904 1005

9.937.614,17

Извори финансирања за програм Борачко-инвалидска заштита
01

Општи приходи и примања буџета

16.937.614,17
16.937.614,17

Укупно за програм 0904 - Борачко-инвалидска заштита

Програм 1001
Програмска
активност 1014
412

Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Афирмација родне равноправности

Општи послови по питању рада

423
01

472

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

8.800.000,00

Општи приходи и примања буџета

8.800.000,00
130.000,00

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
01

481
01

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Општи приходи и примања буџета

130.000,00
4.100.000,00

Општи приходи и примања буџета

4.100.000,00

Извори финансирања за функцију 412
01

Општи приходи и примања буџета

13.030.000,00

Укупно за функцију 412

13.030.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1014
01

Општи приходи и примања буџета

13.030.000,00

Укупно за програмску активност - 1001 1014

13.030.000,00
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активност 1015
412

Назив

Број 66 - Страна 1909

Планирана средства

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

465
01

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

43.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

43.000.000,00

Извори финансирања за функцију 412
01

Општи приходи и примања буџета

43.000.000,00

Укупно за функцију 412

43.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1015
01

Општи приходи и примања буџета

43.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1001 1015

Програмска
активност 1016
412

43.000.000,00

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

423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

463

Општи приходи и примања буџета
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

01

465

Општи приходи и примања буџета
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

01

481

Општи приходи и примања буџета
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

01

Општи приходи и примања буџета

400.000,00
400.000,00
4.200.000,00
4.200.000,00
16.200.000,00
16.200.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00

Извори финансирања за функцију 412
01

Општи приходи и примања буџета

24.800.000,00

Укупно за функцију 412

24.800.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1016
01

Општи приходи и примања буџета

24.800.000,00

Укупно за програмску активност - 1001 1016

Програмска
активност 1017
412

24.800.000,00

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

454
01

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

5.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

5.000.000,00

Извори финансирања за функцију 412
01

Општи приходи и примања буџета

5.000.000,00

Укупно за функцију 412

5.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1017
01

Општи приходи и примања буџета

5.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1001 1017

5.000.000,00

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

Општи приходи и примања буџета

85.830.000,00

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

85.830.000,00

Извори финансирања за главу 0900 - ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова
01

Општи приходи и примања буџета

731.732.541,90

Свега за главу 0900 - ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова
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Планирана средства

Индиректни корисници у области социјалне заштите
Програм 0902
Програмска
активност 1019
090

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

411
01

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

16.754.467,92

Општи приходи и примања буџета

16.754.467,92
2.789.618,90

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

2.789.618,90
180.000,00

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414

Општи приходи и примања буџета
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

01
03

415

Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

01

416

Општи приходи и примања буџета
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

01

421

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

450.000,00
2.917.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

424

Општи приходи и примања буџета

2.917.000,00
200.000,00

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
01

425

Општи приходи и примања буџета
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

01

426

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

01

512
01

200.000,00
1.450.000,00
1.450.000,00
1.300.000,00

МАТЕРИЈАЛ

482

600.000,00
614.000,00

2.040.000,00
450.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

420.000,00
300.000,00
600.000,00

614.000,00
2.040.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

180.000,00
720.000,00

Општи приходи и примања буџета

1.300.000,00
150.000,00

МАШИНЕ И ОПРЕМА

150.000,00
350.000,00

Општи приходи и примања буџета

350.000,00

Извори финансирања за функцију 090
01
03

Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси

30.215.086,82
300.000,00

Укупно за функцију 090

30.515.086,82

Извори финансирања за програмску активност 1019
01
03

Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси

30.215.086,82
300.000,00

Укупно за програмску активност - 0902 1019

30.515.086,82
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Програмска
активност 1020
090

Назив

Број 66 - Страна 1911

Планирана средства

Породични смештај и усвојење
Социјална заштита некласификована на другом месту

411
01

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

32.013.228,52

Општи приходи и примања буџета

32.013.228,52
5.330.202,65

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

5.330.202,65
250.000,00

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414

Општи приходи и примања буџета
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

01

415

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

01

416

Општи приходи и примања буџета
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

01

421

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

1.050.000,00
9.017.500,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

424

Општи приходи и примања буџета

9.017.500,00
100.000,00

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
01

425

Општи приходи и примања буџета
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

01

426

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

01

483

Општи приходи и примања буџета
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

01

512

Општи приходи и примања буџета

01
01

2.140.000,00
240.000,00
240.000,00
20.000,00
20.000,00
510.000,00

МАШИНЕ И ОПРЕМА

515

100.000,00
3.550.000,00
3.550.000,00
2.140.000,00

МАТЕРИЈАЛ

482

1.100.000,00
765.000,00

3.681.000,00
1.050.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

800.000,00
1.100.000,00

765.000,00
3.681.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

250.000,00
800.000,00

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

Општи приходи и примања буџета

510.000,00
300.000,00

Општи приходи и примања буџета

300.000,00

Извори финансирања за функцију 090
01

Општи приходи и примања буџета

60.866.931,17

Укупно за функцију 090

60.866.931,17

Извори финансирања за програмску активност 1020
01

Општи приходи и примања буџета

60.866.931,17

Укупно за програмску активност - 0902 1020

60.866.931,17
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Пројекат 4040
090

Назив

ИНТЕРРЕГ пројекат "Инклузивна заједница"
Социјална заштита некласификована на другом месту

421

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
56

422
56

Финансијска помоћ ЕУ

17. децембар 2020.

Планирана средства

1.500,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

1.500,00
40.500,00

Финансијска помоћ ЕУ

40.500,00

Извори финансирања за функцију 090
56

Финансијска помоћ ЕУ

42.000,00

Укупно за функцију 090

42.000,00

Извори финансирања за пројекат 4040
56

Финансијска помоћ ЕУ

42.000,00

Укупно за пројекат - 0902 4040

42.000,00

Извори финансирања за програм Социјална заштита
01
03
56

Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси
Финансијска помоћ ЕУ

91.082.017,99
300.000,00
42.000,00

Укупно за програм 0902 - Социјална заштита
Извори финансирања за главу 0901 - Индиректни корисници у области социјалне заштите
01
03
56

Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси
Финансијска помоћ ЕУ

91.424.017,99

91.082.017,99
300.000,00
42.000,00

Свега за главу 0901 - Индиректни корисници у области социјалне заштите

91.424.017,99

Извори финансирања за раздео 09
01
03
56

Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси
Финансијска помоћ ЕУ

822.814.559,89
300.000,00
42.000,00

823.156.559,89

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 09
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Назив

Број 66 - Страна 1913

Планирана средства

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

1000

Покрајински секретаријат за финансије
Програм 0602

Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и
развојне помоћи
ДОДЕЛА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА
ФИНАНСИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ
ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Вишенаменски развојни пројекти

Пројекат 4001
474

451
01

454

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Општи приходи и примања буџета
СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

01

463

Општи приходи и примања буџета
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

01

465

Општи приходи и примања буџета
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

01

481
01

Општи приходи и примања буџета

8.000.000,00
8.000.000,00
3.000.000,00

3.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
4.000.000,00

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

4.000.000,00
10.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

10.000.000,00

Извори финансирања за функцију 474
01

Општи приходи и примања буџета

100.000.000,00

Укупно за функцију 474

100.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 4001
01

Општи приходи и примања буџета

100.000.000,00

Укупно за пројекат - 0602 4001

100.000.000,00

Извори финансирања за програм Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи
01

Општи приходи и примања буџета

100.000.000,00

Укупно за програм 0602 - Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ
ЕУ и развојне помоћи

Програм 0608
Програмска
активност 1001
180

100.000.000,00

Систем локалне самоуправе

ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

463
07

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

8.725.522.738,00

Трансфери од других нивоа власти

8.725.522.738,00

Извори финансирања за функцију 180
07

Трансфери од других нивоа власти

8.725.522.738,00

Укупно за функцију 180

8.725.522.738,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
07

Трансфери од других нивоа власти

8.725.522.738,00

Укупно за програмску активност - 0608 1001

8.725.522.738,00

Извори финансирања за програм Систем локалне самоуправе
07

Трансфери од других нивоа власти

8.725.522.738,00
8.725.522.738,00

Укупно за програм 0608 - Систем локалне самоуправе
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Планирана средства

Политички систем
ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ АКТИВНОСТИ
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

481
01

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

17.239.374,60

Општи приходи и примања буџета

17.239.374,60

Извори финансирања за функцију 160
01

Општи приходи и примања буџета

17.239.374,60

Укупно за функцију 160

17.239.374,60

Извори финансирања за програмску активност 1006
01

Општи приходи и примања буџета

17.239.374,60

Укупно за програмску активност - 2101 1006

17.239.374,60

Извори финансирања за програм Политички систем
01

Општи приходи и примања буџета

17.239.374,60
17.239.374,60

Укупно за програм 2101 - Политички систем

Програм 2201
Програмска
активност 1001
170

Управљање јавним дугом
СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА

Трансакције јавног дуга

441

112.423.830,84

ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА
01

611

Општи приходи и примања буџета
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА

01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

112.423.830,84
1.798.360.885,52
878.360.885,52
920.000.000,00

Извори финансирања за функцију 170
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за функцију 170

990.784.716,36
920.000.000,00
1.910.784.716,36

Извори финансирања за програмску активност 1001
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за програмску активност - 2201 1001

990.784.716,36
920.000.000,00
1.910.784.716,36

Извори финансирања за програм Управљање јавним дугом
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

990.784.716,36
920.000.000,00
1.910.784.716,36

Укупно за програм 2201 - Управљање јавним дугом
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Програм 2301

Планирана средства

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

Програмска
активност 1001
112

Назив

Број 66 - Страна 1915

411
01

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

110.089.791,97

Општи приходи и примања буџета

110.089.791,97
18.329.950,37

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

18.329.950,37
941.295,03

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414

Општи приходи и примања буџета
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

01

415

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

01

416

Општи приходи и примања буџета
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

01

421

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

500.000,00
16.525.720,56

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

426

Општи приходи и примања буџета

16.525.720,56
2.284.316,00

МАТЕРИЈАЛ
01

453
01

465

Општи приходи и примања буџета
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ
ИНСТИТУЦИЈАМА
Општи приходи и примања буџета
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

01

482

Општи приходи и примања буџета
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

01

483

Општи приходи и примања буџета
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

01

512

Општи приходи и примања буџета

01
01

2.284.316,00
19.313.689,25
19.313.689,25
1.100.000,00
1.100.000,00
100.000,00
100.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00

МАШИНЕ И ОПРЕМА

515

1.862.488,76
831.000,00

33.500.000,00
500.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

4.942.976,15
1.862.488,76

831.000,00
33.500.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

941.295,03
4.942.976,15

Општи приходи и примања буџета
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

1.000.000,00
500.000,00

Општи приходи и примања буџета

500.000,00

Извори финансирања за функцију 112
01

Општи приходи и примања буџета

213.821.228,09

Укупно за функцију 112

213.821.228,09

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

213.821.228,09

Укупно за програмску активност - 2301 1001

213.821.228,09

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

Општи приходи и примања буџета

213.821.228,09

Укупно за програм 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система
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Програм 2402
Програмска
активност 1001
160

Назив

17. децембар 2020.

Планирана средства

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

499
01

СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ

838.239.565,74

Општи приходи и примања буџета

838.239.565,74

Извори финансирања за функцију 160
01

Општи приходи и примања буџета

838.239.565,74

Укупно за функцију 160

838.239.565,74

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

838.239.565,74

Укупно за програмску активност - 2402 1001

Програмска
активност 1002
160

838.239.565,74

СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

499
01

СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ

20.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

20.000.000,00

Извори финансирања за функцију 160
01

Општи приходи и примања буџета

20.000.000,00

Укупно за функцију 160

20.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

Општи приходи и примања буџета

20.000.000,00

Укупно за програмску активност - 2402 1002

20.000.000,00

Извори финансирања за програм Интервенцијска средства
01

Општи приходи и примања буџета

858.239.565,74

Укупно за програм 2402 - Интервенцијска средства
Извори финансирања за главу 1000 - Покрајински секретаријат за финансије
01
07
13

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

2.180.084.884,79
8.725.522.738,00
920.000.000,00
11.825.607.622,79

Свега за главу 1000 - Покрајински секретаријат за финансије
Извори финансирања за раздео 10
01
07
13

858.239.565,74

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

2.180.084.884,79
8.725.522.738,00
920.000.000,00

11.825.607.622,79

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10
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11

Назив

Број 66 - Страна 1917

Планирана средства

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ,
МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

1100

Покрајински секретаријат за регионални развој међурегионалну сарадњу и
локалну самоуправу

Програм 0301
Програмска
активност 1001
411

Координација и спровођење политике у области спољних послова
Међурегионална сарадња

Општи економски и комерцијални послови

421

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
15

422

Неутрошена средства донација из ранијих година
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

01

423

Општи приходи и примања буџета

426

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година
МАТЕРИЈАЛ

15

462

Неутрошена средства донација из ранијих година
ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

01
15

463

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

01

512
15

22.934,00
200.000,00
200.000,00
2.031.747,28

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01
15

22.934,00

Општи приходи и примања буџета

600.000,00
1.431.747,28
200.000,00
200.000,00
4.010.000,00
3.400.000,00
610.000,00
600.000,00

МАШИНЕ И ОПРЕМА

600.000,00
185.357,77

Неутрошена средства донација из ранијих година

185.357,77

Извори финансирања за функцију 411
01
15

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

Укупно за функцију 411

4.800.000,00
2.450.039,05
7.250.039,05

Извори финансирања за програмску активност 1001
01
15

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

Укупно за програмску активност - 0301 1001

Пројекат 4006
411

7.250.039,05

„Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј", број СП 520
Општи економски и комерцијални послови

421
15

422

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

10.000,00

Неутрошена средства донација из ранијих година

10.000,00
20.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
01

423
01

4.800.000,00
2.450.039,05

Општи приходи и примања буџета
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

20.000,00
3.489.261,00

Општи приходи и примања буџета

3.489.261,00

Извори финансирања за функцију 411
01
15

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

Укупно за функцију 411

3.509.261,00
10.000,00
3.519.261,00

Извори финансирања за пројекат 4006
01
15

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

Укупно за пројекат - 0301 4006

3.509.261,00
10.000,00
3.519.261,00
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Планирана средства

Развој пословног окружења образовањем радне снаге у складу са потребама тржишта ЦОММОН
Општи економски и комерцијални послови

Пројекат 4011
411

Назив
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421
15

422

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

10.000,00

Неутрошена средства донација из ранијих година

10.000,00
20.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
01

423

Општи приходи и примања буџета

20.000,00
14.435.803,20

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

01

Општи приходи и примања буџета

512

МАШИНЕ И ОПРЕМА

2.435.803,20
12.000.000,00
6.100.000,00
6.100.000,00

Извори финансирања за функцију 411
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

Укупно за функцију 411

8.555.803,20
12.000.000,00
10.000,00
20.565.803,20

Извори финансирања за пројекат 4011
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

Укупно за пројекат - 0301 4011

8.555.803,20
12.000.000,00
10.000,00
20.565.803,20

Извори финансирања за програм Координација и спровођење политике у области спољних послова
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

16.865.064,20
12.000.000,00

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

2.470.039,05

Укупно за програм 0301 - Координација и спровођење политике у области спољних послова

Програм 0601
Програмска
активност 1001
411

Подршка приступању Србије ЕУ
Унапређење административних капацитета Војводине у области европских
интеграција
Општи економски и комерцијални послови

423
01

31.335.103,25

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

2.700.000,00

Општи приходи и примања буџета

2.700.000,00

Извори финансирања за функцију 411
01

Општи приходи и примања буџета

2.700.000,00

Укупно за функцију 411

2.700.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

2.700.000,00

Укупно за програмску активност - 0601 1001

2.700.000,00
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Број 66 - Страна 1919

Планирана средства

Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ
Општи економски и комерцијални послови

423
01

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

2.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

2.000.000,00

Извори финансирања за функцију 411
01

Општи приходи и примања буџета

2.000.000,00

Укупно за функцију 411

2.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

Општи приходи и примања буџета

2.000.000,00

Укупно за програмску активност - 0601 1002

Програмска
активност 1003
411

2.000.000,00

Подршка раду Фонда "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине
Општи економски и комерцијални послови

465
01

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

140.413.614,44

Општи приходи и примања буџета

140.413.614,44

Извори финансирања за функцију 411
01

Општи приходи и примања буџета

140.413.614,44

Укупно за функцију 411

140.413.614,44

Извори финансирања за програмску активност 1003
01

Општи приходи и примања буџета

140.413.614,44

Укупно за програмску активност - 0601 1003

140.413.614,44

Извори финансирања за програм Подршка приступању Србије ЕУ
01

Општи приходи и примања буџета

145.113.614,44
145.113.614,44

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

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

45.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

45.000.000,00

Извори финансирања за функцију 180
01

Општи приходи и примања буџета

45.000.000,00

Укупно за функцију 180

45.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
01

Општи приходи и примања буџета

45.000.000,00

Укупно за програмску активност - 0608 1003

45.000.000,00
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Планирана средства

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

411
01

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

56.710.956,27

Општи приходи и примања буџета

56.710.956,27
9.442.374,22

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

9.442.374,22
379.413,45

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414

Општи приходи и примања буџета
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

01

415

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

01

416

Општи приходи и примања буџета
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

01

421

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

300.000,00
6.615.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

425

Општи приходи и примања буџета
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

01

426

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

01

483

Општи приходи и примања буџета
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

01

515
01

6.615.000,00
22.000,00
22.000,00
350.000,00

МАТЕРИЈАЛ

482

2.019.036,32
245.000,00

984.433,48
300.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

3.000.000,00
2.019.036,32

245.000,00
984.433,48

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

379.413,45
3.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

350.000,00
80.000,00
80.000,00
50.000,00

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

50.000,00
1.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

1.000.000,00

Извори финансирања за функцију 110
01

Општи приходи и примања буџета

81.198.213,74

Укупно за функцију 110

81.198.213,74

Извори финансирања за програмску активност 1007
01

Општи приходи и примања буџета

81.198.213,74

Укупно за програмску активност - 0608 1007

Софтвер за успостављање јединственог управног места и развој сервиса е-управе у
јединицама локалне самоуправе
Општи економски и комерцијални послови

Пројекат 5009
411

81.198.213,74

515
01

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

17.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

17.000.000,00

Извори финансирања за функцију 411
01

Општи приходи и примања буџета

17.000.000,00

Укупно за функцију 411

17.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 5009
01

Општи приходи и примања буџета

17.000.000,00

Укупно за пројекат - 0608 5009

17.000.000,00

Извори финансирања за програм Систем локалне самоуправе
01

Општи приходи и примања буџета

143.198.213,74
143.198.213,74

Укупно за програм 0608 - Систем локалне самоуправе
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Планирана средства

Регионални развој
Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области
регионалног развоја
Општи економски и комерцијални послови

463
01

465

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

30.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

30.000.000,00
2.500.000,00

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
01

Општи приходи и примања буџета

2.500.000,00

Извори финансирања за функцију 411
01

Општи приходи и примања буџета

32.500.000,00

Укупно за функцију 411

32.500.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

32.500.000,00

Укупно за програмску активност - 1505 1001

Програмска
активност 1020
411

32.500.000,00

Подршка раду Развојне агенције Војводине
Општи економски и комерцијални послови

424
01
07

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

103.177.280,00

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

91.327.280,00
11.850.000,00

Извори финансирања за функцију 411
01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

91.327.280,00
11.850.000,00

Укупно за функцију 411

103.177.280,00

Извори финансирања за програмску активност 1020
01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

91.327.280,00
11.850.000,00

Укупно за програмску активност - 1505 1020

Програмска
активност 1021
411

103.177.280,00

Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине
Општи економски и комерцијални послови

454
01

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

63.267.000,00

Општи приходи и примања буџета

63.267.000,00

Извори финансирања за функцију 411
01

Општи приходи и примања буџета

63.267.000,00

Укупно за функцију 411

63.267.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1021
01

Општи приходи и примања буџета

63.267.000,00

Укупно за програмску активност - 1505 1021

63.267.000,00

Извори финансирања за програм Регионални развој
01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

187.094.280,00
11.850.000,00
198.944.280,00

Укупно за програм 1505 - Регионални развој
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Планирана средства

Сарадња са дијаспором и Србима у региону
Помоћ избеглим и расељеним лицима и сарадња у региону
Општи економски и комерцијални послови

465
01

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

90.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

90.000.000,00

Извори финансирања за функцију 411
01

Општи приходи и примања буџета

90.000.000,00

Укупно за функцију 411

90.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

90.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1902 1001

90.000.000,00

Извори финансирања за програм Сарадња са дијаспором и Србима у региону
01

Општи приходи и примања буџета

90.000.000,00

90.000.000,00
Укупно за програм 1902 - Сарадња са дијаспором и Србима у региону
Извори финансирања за главу 1100 - Покрајински секретаријат за регионални развој међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
01
07
13

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

Свега за главу 1100 - Покрајински секретаријат за регионални развој међурегионалну сарадњу и
локалну самоуправу
Извори финансирања за раздео 11
01
07
13

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

582.271.172,38
11.850.000,00
12.000.000,00
2.470.039,05
608.591.211,43

582.271.172,38
11.850.000,00
12.000.000,00
2.470.039,05

608.591.211,43

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 11
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Планирана средства

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

1200

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине

Програм 0404
Програмска
активност 1001
560

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

411
01

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

63.567.454,95

Општи приходи и примања буџета

63.567.454,95
10.583.981,25

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

10.583.981,25
411.578,03

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414

Општи приходи и примања буџета
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

01

415

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

01

416

Општи приходи и примања буџета
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

01

421

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

2.010.000,00
8.370.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

425

Општи приходи и примања буџета
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

01

426

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

01

482

Општи приходи и примања буџета
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

01

485
01

8.370.000,00
50.000,00
50.000,00
205.000,00

МАТЕРИЈАЛ

465

1.061.061,97
88.000,00

1.640.000,00
2.010.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

703.780,00
1.061.061,97

88.000,00
1.640.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

411.578,03
703.780,00

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД
СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА
Општи приходи и примања буџета

205.000,00
1.000,00
1.000,00
41.000,00
41.000,00
120.000,00
120.000,00

Извори финансирања за функцију 560
01

Општи приходи и примања буџета

88.852.856,20

Укупно за функцију 560

88.852.856,20

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

88.852.856,20

Укупно за програмску активност - 0404 1001

88.852.856,20
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Планирана средства

Управљање и промоција
Заштита животне средине некласификована на другом месту

423
01

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

700.000,00

Општи приходи и примања буџета

700.000,00

Извори финансирања за функцију 560
01

Општи приходи и примања буџета

700.000,00

Укупно за функцију 560

700.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

Општи приходи и примања буџета

700.000,00

Укупно за програмску активност - 0404 1002

Програмска
активност 1003
560

700.000,00

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

423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

424

Општи приходи и примања буџета

4.300.000,00
48.470.212,64

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
01

425
01

4.300.000,00

Општи приходи и примања буџета
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

48.470.212,64
16.200.000,00

Општи приходи и примања буџета

16.200.000,00

Извори финансирања за функцију 560
01

Општи приходи и примања буџета

68.970.212,64

Укупно за функцију 560

68.970.212,64

Извори финансирања за програмску активност 1003
01

Општи приходи и примања буџета

68.970.212,64

Укупно за програмску активност - 0404 1003

Програмска
активност 1004
560

68.970.212,64

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

424
01

426
01

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

92.600.000,00

Општи приходи и примања буџета
МАТЕРИЈАЛ

92.600.000,00
281.400.000,00

Општи приходи и примања буџета

281.400.000,00

Извори финансирања за функцију 560
01

Општи приходи и примања буџета

374.000.000,00

Укупно за функцију 560

374.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1004
01

Општи приходи и примања буџета

374.000.000,00

Укупно за програмску активност - 0404 1004

374.000.000,00
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Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и
спа центар са Аква парком на Палићу
Заштита животне средине некласификована на другом месту

Пројекат 5009
560

Назив

Број 66 - Страна 1925

451
01

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Општи приходи и примања буџета

15.000.000,00
15.000.000,00

Извори финансирања за функцију 560
01

Општи приходи и примања буџета

15.000.000,00

Укупно за функцију 560

15.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 5009
01

Општи приходи и примања буџета

15.000.000,00

Укупно за пројекат - 0404 5009

„Јачање образовних капацитета у области инжењерства буке и вибрације развојем
компетенција и сарадње између интересних група -СЕНВИБЕ“
598241-ЕПП-1-2018-1-РС-ЕППКА2-ЦБХЕ-ЈП
Заштита животне средине некласификована на другом месту

Пројекат 7007
560

15.000.000,00

421

40.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
01
15
56

422

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

10.000,00
10.000,00
20.000,00
2.235.125,79

15
56

Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

369.365,79
1.865.760,00
1.050.000,00

15
56

Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ

50.000,00
1.000.000,00

423

Извори финансирања за функцију 560
01
15

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

56

Финансијска помоћ ЕУ

10.000,00
429.365,79
2.885.760,00

Укупно за функцију 560

3.325.125,79

Извори финансирања за пројекат 7007
01
15

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

56

Финансијска помоћ ЕУ

2.885.760,00

Укупно за пројекат - 0404 7007

3.325.125,79

Заједнички развој прекограничне мреже бициклистичких стаза која има приступ
природи (Јоинт девелопмент оф цросс-бордер бицyцле нетwорк аццессинг натуре)
ХУСРБ/1903/21/0113 ЕцоБикеНет
Заштита биљног и животињског света и крајолика

Пројекат 7008
540

10.000,00
429.365,79

421

10.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
01

423

Општи приходи и примања буџета

10.000,00
6.475.234,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01
56

424

Општи приходи и примања буџета
Финансијска помоћ ЕУ

1.500.000,00
4.975.234,00
460.200,00

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
56

512

Финансијска помоћ ЕУ

460.200,00
51.153,00

МАШИНЕ И ОПРЕМА
56

Финансијска помоћ ЕУ

51.153,00

Извори финансирања за функцију 540
01
56

Општи приходи и примања буџета
Финансијска помоћ ЕУ

1.510.000,00
5.486.587,00

Укупно за функцију 540

6.996.587,00
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Планирана средства

Извори финансирања за пројекат 7008
01
56

Општи приходи и примања буџета
Финансијска помоћ ЕУ

1.510.000,00
5.486.587,00

Укупно за пројекат - 0404 7008

6.996.587,00

Извори финансирања за програм Управљање заштитом животне средине
01
15

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

56

Финансијска помоћ ЕУ

8.372.347,00

Укупно за програм 0404 - Управљање заштитом животне средине

Програм 0405
Програмска
активност 1001
540

549.043.068,84
429.365,79

557.844.781,63

Заштита природе и климатске промене
Заштита природе

Заштита биљног и животињског света и крајолика

451
01

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Општи приходи и примања буџета

1.000.000,00
1.000.000,00

Извори финансирања за функцију 540
01

Општи приходи и примања буџета

1.000.000,00

Укупно за функцију 540

1.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

1.000.000,00

Укупно за програмску активност - 0405 1001

Програмска
активност 1002
560

1.000.000,00

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

451
13

454
13

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

1.623.265,00

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

1.623.265,00
1.000.000,00

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

1.000.000,00

Извори финансирања за функцију 560
13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за функцију 560

2.623.265,00
2.623.265,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за програмску активност - 0405 1002

2.623.265,00
2.623.265,00

Извори финансирања за програм Заштита природе и климатске промене
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за програм 0405 - Заштита природе и климатске промене

92

1.000.000,00
2.623.265,00
3.623.265,00
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Програм 0406

Назив
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Планирана средства

Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним
производима
Управљање комуналним отпадним водама (суфинансирање ЈЛС у изради планске и
пројектно-техничке документације)
Заштита животне средине некласификована на другом месту

Програмска
активност 1001
560

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

50.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

50.000.000,00

Извори финансирања за функцију 560
01

Општи приходи и примања буџета

50.000.000,00

Укупно за функцију 560

50.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

50.000.000,00

Укупно за програмску активност - 0406 1001

50.000.000,00

Извори финансирања за програм Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима
01

Општи приходи и примања буџета

50.000.000,00

Укупно за програм 0406 - Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и
биоцидним производима

50.000.000,00

Програм 1101
Програмска
активност 1002
620

Уређење и надзор у области планирања и изградње

Администрација, управљање и надзор у области просторног планирања
Развој заједнице

411
01

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

20.817.685,54

Општи приходи и примања буџета

20.817.685,54
3.466.144,65

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

3.466.144,65
129.610,00

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414

Општи приходи и примања буџета
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

01

415

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

01

416

Општи приходи и примања буџета
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

01

421

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

1.400.000,00
3.192.584,85

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

426

Општи приходи и примања буџета

3.192.584,85
100.000,00

МАТЕРИЈАЛ
01

465

Општи приходи и примања буџета
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

01

482

Општи приходи и примања буџета
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

01

483
01

901.246,12
1.000,00

135.000,00
1.400.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

660.000,00
901.246,12

1.000,00
135.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

129.610,00
660.000,00

Општи приходи и примања буџета

100.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
9.000,00

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

9.000,00
170.000,00

Општи приходи и примања буџета

170.000,00

Извори финансирања за функцију 620
01

Општи приходи и примања буџета

32.082.271,16

Укупно за функцију 620

32.082.271,16

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

Општи приходи и примања буџета

32.082.271,16

Укупно за програмску активност - 1101 1002

32.082.271,16
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Планирана средства

Израда, доношење и имплементација планске документације
Развој заједнице

423
01

424
01

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

13.000.000,00

Општи приходи и примања буџета
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

13.000.000,00
63.600.000,00

Општи приходи и примања буџета

63.600.000,00

Извори финансирања за функцију 620
01

Општи приходи и примања буџета

76.600.000,00

Укупно за функцију 620

76.600.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
01

Општи приходи и примања буџета

76.600.000,00

Укупно за програмску активност - 1101 1003

76.600.000,00

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

Општи приходи и примања буџета

108.682.271,16

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

108.682.271,16

Извори финансирања за главу 1200 - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

56

Финансијска помоћ ЕУ

429.365,79
8.372.347,00

Свега за главу 1200 - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине

1201

708.725.340,00
2.623.265,00

720.150.317,79

Покрајински завод за заштиту природе
Програм 0405
Програмска
активност 1003
560

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

411

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

57.979.738,30

01
03

Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси

57.794.738,30
185.000,00
9.654.208,92

01
03

Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси

412

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

413

9.622.823,92
31.385,00
400.000,00

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

01
03
04

Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника

01

Општи приходи и примања буџета

414

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

415

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

416

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

350.000,00
50.000,00
2.594.400,00
279.400,00
2.000.000,00
315.000,00
1.600.500,00
1.600.500,00
501.000,00

01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
СТАЛНИ ТРОШКОВИ

500.000,00
1.000,00
10.832.893,03

01
04
13

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

10.466.893,03
356.000,00
10.000,00

421
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Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

01
04
13

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

01
04
13

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

01
04
13

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

01
04
13

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

424

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

425

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

426

МАТЕРИЈАЛ

465

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
01

482

Општи приходи и примања буџета
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

01
04
13

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

512

МАШИНЕ И ОПРЕМА

515
01
04
13

Планирана средства

1.317.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
01
04

423

Број 66 - Страна 1929

102.000,00
1.215.000,00
10.416.154,98
4.264.154,98
5.452.000,00
700.000,00
1.034.000,00
3.000,00
731.000,00
300.000,00
1.404.060,00
502.000,00
452.060,00
450.000,00
4.916.434,72
1.356.000,00
2.710.434,72
850.000,00
550.000,00
550.000,00
211.149,77
81.149,77
130.000,00
1.051.000,00

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

251.000,00
300.000,00
500.000,00
851.000,00

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

151.000,00
510.000,00
190.000,00

Извори финансирања за функцију 560
01
03
04

Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за функцију 560

87.874.660,00
2.216.385,00
12.222.494,72
3.000.000,00
105.313.539,72

Извори финансирања за програмску активност 1003
01
03
04

Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за програмску активност - 0405 1003

87.874.660,00
2.216.385,00
12.222.494,72
3.000.000,00
105.313.539,72

95

Страна 1930 - Броj 66

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

И зво р
ф ина нс ира ња

Е ко но мс ка
кл а с иф ика ција

Ф у нкцио нал на
кл а с иф ика ција

П ро гра м с ка
с тру кту ра

Г л а ва

П рогра м

Ра зде о

Програмска
активност 1004
560

Назив

17. децембар 2020.

Планирана средства

"Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују људи"
Заштита животне средине некласификована на другом месту

421

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
06
15

Донације од међународних организација
Неутрошена средства донација из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

422

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
15

424

Неутрошена средства донација из ранијих година
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

06
15

426

Донације од међународних организација
Неутрошена средства донација из ранијих година
МАТЕРИЈАЛ

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

25.000,00
5.000,00
20.000,00
107.400,00
107.400,00
89.835,00
89.835,00
3.247.500,00
1.530.000,00
1.717.500,00
162.500,93
162.500,93

Извори финансирања за функцију 560
06

Донације од међународних организација

1.535.000,00

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

2.097.235,93

Укупно за функцију 560

3.632.235,93

Извори финансирања за програмску активност 1004
06

Донације од међународних организација

1.535.000,00

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

2.097.235,93

Укупно за програмску активност - 0405 1004

"Активна мрежа сензора за мониторинг и евалуацију окружења ради заштите и
сврсисходне употребе влажних станишта и других површинских вода" СеНс
Wетландс ХР-РС 135
Заштита животне средине некласификована на другом месту

Пројекат 4008
560

3.632.235,93

421

50.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
15
56

Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ

15
56

Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ

423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

424

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
15

426

Неутрошена средства донација из ранијих година
МАТЕРИЈАЛ

25.000,00
25.000,00
1.493.776,22
1.343.776,22
150.000,00
180.000,00
180.000,00
716.886,40

15
56

Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ

15
56

Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

1.800.000,00
400.000,00
2.675.571,78

15
56

Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ

2.220.000,00
455.571,78

512

МАШИНЕ И ОПРЕМА

515

466.886,40
250.000,00
2.200.000,00

Извори финансирања за функцију 560
15

Неутрошена средства донација из ранијих година

56

Финансијска помоћ ЕУ

6.035.662,62
1.280.571,78

Укупно за функцију 560

7.316.234,40
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Број 66 - Страна 1931

Планирана средства

Извори финансирања за пројекат 4008
15

Неутрошена средства донација из ранијих година

6.035.662,62

56

Финансијска помоћ ЕУ

1.280.571,78

Укупно за пројекат - 0405 4008

ПЗЗП - Заштита кључних животињских врста Панонских степа у прекограничном
подручју ПАННОНСТЕППЕС ХУСРБ/1602/12/0065
Заштита животне средине некласификована на другом месту

Пројекат 4010
560

7.316.234,40

421

75.796,18

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
15
56

Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ

15
56

Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

426

МАТЕРИЈАЛ

512

МАШИНЕ И ОПРЕМА

75.000,00
796,18
5.371.604,55
5.203.214,00
168.390,55
2.112.328,75
2.112.328,75
1.215.000,00

15
56

Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

1.000.000,00
215.000,00
1.700.036,46

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

1.700.036,46

515

Извори финансирања за функцију 560
15

Неутрошена средства донација из ранијих година

56

Финансијска помоћ ЕУ

10.090.579,21
384.186,73

Укупно за функцију 560

10.474.765,94

Извори финансирања за пројекат 4010
15

Неутрошена средства донација из ранијих година

56

Финансијска помоћ ЕУ

384.186,73

Укупно за пројекат - 0405 4010

10.474.765,94

„Управљање инвазивним биљним врстама у сливу реке Саве" САВА ТИЕС ДТП
2-096-2.3
Заштита животне средине некласификована на другом месту

Пројекат 4011
560

10.090.579,21

421

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

130.000,00

15
56

Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ

65.000,00
65.000,00
925.000,00

15
56

Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ

15
56

Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ

422

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

424

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
15

426

Неутрошена средства донација из ранијих година
МАТЕРИЈАЛ

575.000,00
350.000,00
4.037.500,00
1.437.500,00
2.600.000,00
101.000,00
101.000,00
1.805.837,74

15
56

Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ
МАШИНЕ И ОПРЕМА

846.551,48
959.286,26
2.700.000,00

15
56

Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ

1.275.000,00
1.425.000,00

512
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Планирана средства

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

450.000,00

Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ

225.000,00
225.000,00

Извори финансирања за функцију 560
15

Неутрошена средства донација из ранијих година

4.525.051,48

56

Финансијска помоћ ЕУ

5.624.286,26

Укупно за функцију 560

10.149.337,74

Извори финансирања за пројекат 4011
15

Неутрошена средства донација из ранијих година

4.525.051,48

56

Финансијска помоћ ЕУ

5.624.286,26

Укупно за пројекат - 0405 4011

Заштита и обнова еколошке повезаности „Мура-Драва-Дунав" ЛИФЕ ЛИНЕ МДД
ДТП3-308-2.3 („Протецтинг анд ресторинг ецологицал цоннецтивитy ин тхе Мура –
Драва-Данубе ривер цорридор тхроугх/цросс сецториал цооператион)
Заштита животне средине некласификована на другом месту

Пројекат 4014
560

10.149.337,74

421

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

319.000,00

01
56

Општи приходи и примања буџета
Финансијска помоћ ЕУ

174.000,00
145.000,00
455.500,00

01
56

Општи приходи и примања буџета
Финансијска помоћ ЕУ

01
56

Општи приходи и примања буџета
Финансијска помоћ ЕУ

01
56

Општи приходи и примања буџета
Финансијска помоћ ЕУ

422

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

180.500,00
275.000,00
2.105.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

424

1.705.000,00
400.000,00
3.778.500,00

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

426

1.778.500,00
2.000.000,00
600.000,00

МАТЕРИЈАЛ
01
56

Општи приходи и примања буџета
Финансијска помоћ ЕУ

01
56

Општи приходи и примања буџета
Финансијска помоћ ЕУ

512

300.000,00
300.000,00
1.487.000,00

МАШИНЕ И ОПРЕМА

515
01
56

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

782.000,00
705.000,00
150.000,00

Општи приходи и примања буџета
Финансијска помоћ ЕУ

80.000,00
70.000,00

Извори финансирања за функцију 560
01
56

Општи приходи и примања буџета
Финансијска помоћ ЕУ

5.000.000,00
3.895.000,00

Укупно за функцију 560

8.895.000,00

Извори финансирања за пројекат 4014
01
56

Општи приходи и примања буџета
Финансијска помоћ ЕУ

5.000.000,00
3.895.000,00

Укупно за пројекат - 0405 4014

8.895.000,00
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Број 66 - Страна 1933

Планирана средства

Извори финансирања за програм Заштита природе и климатске промене
01
03
04

Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника

92.874.660,00
2.216.385,00
12.222.494,72

06

Донације од међународних организација

1.535.000,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

3.000.000,00

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

22.748.529,24

56

Финансијска помоћ ЕУ

11.184.044,77

Укупно за програм 0405 - Заштита природе и климатске промене
Извори финансирања за главу 1201 - Покрајински завод за заштиту природе

145.781.113,73

01
03
04

Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника

92.874.660,00
2.216.385,00
12.222.494,72

06

Донације од међународних организација

1.535.000,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

3.000.000,00

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

22.748.529,24

56

Финансијска помоћ ЕУ

11.184.044,77
145.781.113,73

Свега за главу 1201 - Покрајински завод за заштиту природе
Извори финансирања за раздео 12

801.600.000,00
2.216.385,00
12.222.494,72

01
03
04

Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника

06

Донације од међународних организација

1.535.000,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

5.623.265,00

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

23.177.895,03

56

Финансијска помоћ ЕУ

19.556.391,77

865.931.431,52

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12
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Планирана средства

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

1300

ПС за високо образовање и научноистразивачку делатност

Програм 0201
Програмска
активност 1001
140

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

411
01

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

21.888.374,79

Општи приходи и примања буџета

21.888.374,79
3.644.414,40

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

3.644.414,40
300.000,00

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414

Општи приходи и примања буџета
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

01

415

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

01

416

Општи приходи и примања буџета
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

01

421

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

100.000,00
5.203.900,45

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

426

Општи приходи и примања буџета

5.203.900,45
355.000,00

МАТЕРИЈАЛ
01

462

Општи приходи и примања буџета
ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

01

465

Општи приходи и примања буџета
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

01

482

Општи приходи и примања буџета
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

01

483
01

1.000.000,00
500.000,00

975.000,00
100.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

1.450.000,00
1.000.000,00

500.000,00
975.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

300.000,00
1.450.000,00

Општи приходи и примања буџета

355.000,00
5.000,00
5.000,00
640.000,00
640.000,00
110.000,00

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

110.000,00
110.000,00

Општи приходи и примања буџета

110.000,00

Извори финансирања за функцију 140
01

Општи приходи и примања буџета

36.281.689,64

Укупно за функцију 140

36.281.689,64

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

36.281.689,64

Укупно за програмску активност - 0201 1001

36.281.689,64
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Планирана средства

Унапређење рада невладиних организација у области науке
Основно истраживање

481
01

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

17.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

17.000.000,00

Извори финансирања за функцију 140
01

Општи приходи и примања буџета

17.000.000,00

Укупно за функцију 140

17.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1005
01

Општи приходи и примања буџета

17.000.000,00

Укупно за програмску активност - 0201 1005

Програмска
активност 1006
150

17.000.000,00

Популаризација науке
Опште јавне услуге - истраживање и развој

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

5.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

5.000.000,00

Извори финансирања за функцију 150
01

Општи приходи и примања буџета

5.000.000,00

Укупно за функцију 150

5.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1006
01

Општи приходи и примања буџета

5.000.000,00

Укупно за програмску активност - 0201 1006

Програмска
активност 1007
150

5.000.000,00

Подршка раду научних институција
Опште јавне услуге - истраживање и развој

451
01

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Општи приходи и примања буџета

19.000.000,00
19.000.000,00

Извори финансирања за функцију 150
01

Општи приходи и примања буџета

19.000.000,00

Укупно за функцију 150

19.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1007
01

Општи приходи и примања буџета

19.000.000,00

Укупно за програмску активност - 0201 1007

Програмска
активност 1008
150

19.000.000,00

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

451
01

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Општи приходи и примања буџета

20.000.000,00
20.000.000,00

Извори финансирања за функцију 150
01

Општи приходи и примања буџета

20.000.000,00

Укупно за функцију 150

20.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1008
01

Општи приходи и примања буџета

20.000.000,00

Укупно за програмску активност - 0201 1008

20.000.000,00

101

Страна 1936 - Броj 66

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

И зво р
ф ина нс ира ња

Е ко но мс ка
кл а с иф ика ција

Ф у нкцио нал на
кл а с иф ика ција

П ро гра м с ка
с тру кту ра

Г л а ва

П рогра м

Ра зде о

Програмска
активност 1012
140

Назив

17. децембар 2020.

Планирана средства

Подршка развоју научно-истраживачке делатности
Основно истраживање

424
01

463

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

142.600.000,00

Општи приходи и примања буџета

142.600.000,00
6.000.000,00

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
01

472

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА

01

Општи приходи и примања буџета

6.000.000,00
130.000,00
130.000,00

Извори финансирања за функцију 140
01

Општи приходи и примања буџета

148.730.000,00

Укупно за функцију 140

148.730.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1012
01

Општи приходи и примања буџета

148.730.000,00

Укупно за програмску активност - 0201 1012

148.730.000,00

Извори финансирања за програм Развој науке и технологије
01

Општи приходи и примања буџета

246.011.689,64
246.011.689,64

Укупно за програм 0201 - Развој науке и технологије

Програм 2005
Програмска
активност 1001
980

Високо образовање
Администрација, управљање и инспекцијски надзор

Образовање некласификовано на другом месту

411
01

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

23.020.284,73

Општи приходи и примања буџета

23.020.284,73
3.832.877,40

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

3.832.877,40
300.000,00

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414

Општи приходи и примања буџета
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

01

415

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

01

421

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

2.010.000,00
200.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
01

423

Општи приходи и примања буџета

200.000,00
371.832,56

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

426
01

854.688,34
550.000,00
550.000,00
2.010.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

300.000,00
854.688,34

МАТЕРИЈАЛ

Општи приходи и примања буџета

371.832,56
100.000,00

Општи приходи и примања буџета

100.000,00

Извори финансирања за функцију 980
01

Општи приходи и примања буџета

31.239.683,03

Укупно за функцију 980

31.239.683,03

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

31.239.683,03

Укупно за програмску активност - 2005 1001

31.239.683,03
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Планирана средства

Подршка раду високообразовних установа
Високо образовање

463
01
07

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

7.269.479.000,00

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

186.850.000,00
7.082.629.000,00

Извори финансирања за функцију 940
01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

186.850.000,00
7.082.629.000,00

Укупно за функцију 940

7.269.479.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

186.850.000,00
7.082.629.000,00

Укупно за програмску активност - 2005 1002

Програмска
активност 1003
940

7.269.479.000,00

Модернизација инфраструктуре високог образовања
Високо образовање

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

68.700.000,00

Општи приходи и примања буџета

68.700.000,00

Извори финансирања за функцију 940
01

Општи приходи и примања буџета

68.700.000,00

Укупно за функцију 940

68.700.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
01

Општи приходи и примања буџета

68.700.000,00

Укупно за програмску активност - 2005 1003

68.700.000,00

Извори финансирања за програм Високо образовање
01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

286.789.683,03
7.082.629.000,00
7.369.418.683,03

Укупно за програм 2005 - Високо образовање

Програм 2007
Програмска
активност 1001
960

Подршка у образовању ученика и студената
Систем установа студентског стандарда

Помоћне услуге образовању

463
01
07

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

378.787.000,00

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

10.000.000,00
368.787.000,00

Извори финансирања за функцију 960
01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

10.000.000,00
368.787.000,00

Укупно за функцију 960

378.787.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

10.000.000,00
368.787.000,00

Укупно за програмску активност - 2007 1001

378.787.000,00
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Планирана средства

Регресирање студентског превоза
Помоћне услуге образовању

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

14.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

14.000.000,00

Извори финансирања за функцију 960
01

Општи приходи и примања буџета

14.000.000,00

Укупно за функцију 960

14.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

Општи приходи и примања буџета

14.000.000,00

Укупно за програмску активност - 2007 1002

14.000.000,00

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

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

24.000.000,00
368.787.000,00

Укупно за програм 2007 - Подршка у образовању ученика и студената
Извори финансирања за главу 1300 - ПС за високо образовање и научноистразивачку делатност
01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

392.787.000,00

556.801.372,67
7.451.416.000,00

Свега за главу 1300 - ПС за високо образовање и научноистразивачку делатност

8.008.217.372,67

Извори финансирања за раздео 13
01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

556.801.372,67
7.451.416.000,00

8.008.217.372,67

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 13
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Планирана средства

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

1400

Покрајински секретаријат за енергетику, грађавинарство и саобраћај

Програм 0501
Програмска
активност 1001
430

Планирање и спровођење енергетске политике
Стручни, административни и надзорни послови
Гориво и енергија

411
01

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

44.380.160,78

Општи приходи и примања буџета

44.380.160,78
7.389.296,77

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

7.389.296,77
226.698,62

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414

Општи приходи и примања буџета
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

01

415

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

01

416

Општи приходи и примања буџета
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

01

421

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

750.000,00
19.360.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

426

Општи приходи и примања буџета

19.360.000,00
850.000,00

МАТЕРИЈАЛ
01

465

Општи приходи и примања буџета
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

01

482

Општи приходи и примања буџета
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

01

483

Општи приходи и примања буџета
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

01

485
01

512
01

1.859.909,79
71.000,00

103.000,00
750.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

1.452.445,00
1.859.909,79

71.000,00
103.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

226.698,62
1.452.445,00

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД
СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА
Општи приходи и примања буџета

850.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
45.000,00
45.000,00
100.000,00
100.000,00
10.000,00

МАШИНЕ И ОПРЕМА

10.000,00
550.000,00

Општи приходи и примања буџета

550.000,00

Извори финансирања за функцију 430
01

Општи приходи и примања буџета

78.347.510,96

Укупно за функцију 430

78.347.510,96

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

78.347.510,96

Укупно за програмску активност - 0501 1001

78.347.510,96
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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

Назив

17. децембар 2020.

423
01

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

12.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

12.000.000,00

Извори финансирања за функцију 430
01

Општи приходи и примања буџета

12.000.000,00

Укупно за функцију 430

12.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1011
01

Општи приходи и примања буџета

12.000.000,00

Укупно за програмску активност - 0501 1011

Програмска
активност 1015
430

12.000.000,00

Манифестација "Међународни дани енергетике и инвестиција"
Гориво и енергија

421
01

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

3.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

3.000.000,00

Извори финансирања за функцију 430
01

Општи приходи и примања буџета

3.000.000,00

Укупно за функцију 430

3.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1015
01

Општи приходи и примања буџета

3.000.000,00

Укупно за програмску активност - 0501 1015

Пројекат 4016
430

3.000.000,00

Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима
Гориво и енергија

454
01

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

6.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

6.000.000,00

Извори финансирања за функцију 430
01

Општи приходи и примања буџета

6.000.000,00

Укупно за функцију 430

6.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 4016
01

Општи приходи и примања буџета

6.000.000,00

Укупно за пројекат - 0501 4016

6.000.000,00

Извори финансирања за програм Планирање и спровођење енергетске политике
01

Општи приходи и примања буџета

99.347.510,96

Укупно за програм 0501 - Планирање и спровођење енергетске политике
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Програм 0502
Пројекат 4001
430

Назив

Енергетска ефикасност
Штедљива расвета
Гориво и енергија

463
01

Број 66 - Страна 1941

Планирана средства

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

45.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

45.000.000,00

Извори финансирања за функцију 430
01

Општи приходи и примања буџета

45.000.000,00

Укупно за функцију 430

45.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 4001
01

Општи приходи и примања буџета

45.000.000,00

Укупно за пројекат - 0502 4001

Пројекат 4005
430

45.000.000,00

Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије
Гориво и енергија

481
01

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

2.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

2.000.000,00

Извори финансирања за функцију 430
01

Општи приходи и примања буџета

2.000.000,00

Укупно за функцију 430

2.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 4005
01

Општи приходи и примања буџета

2.000.000,00

Укупно за пројекат - 0502 4005

Уградња котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на
територији АП Војводине
Гориво и енергија

Пројекат 4008
430

2.000.000,00

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

20.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

20.000.000,00

Извори финансирања за функцију 430
01

Општи приходи и примања буџета

20.000.000,00

Укупно за функцију 430

20.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 4008
01

Општи приходи и примања буџета

20.000.000,00

Укупно за пројекат - 0502 4008

20.000.000,00

Извори финансирања за програм Енергетска ефикасност
01

Општи приходи и примања буџета

67.000.000,00
67.000.000,00

Укупно за програм 0502 - Енергетска ефикасност
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Програм 0503

Планирана средства

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

Пројекат 4002
430

Назив

17. децембар 2020.

423
01

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

500.000,00

Општи приходи и примања буџета

500.000,00

Извори финансирања за функцију 430
01

Општи приходи и примања буџета

500.000,00

Укупно за функцију 430

500.000,00

Извори финансирања за пројекат 4002
01

Општи приходи и примања буџета

500.000,00

Укупно за пројекат - 0503 4002

Пројекат 4010
430

500.000,00

Допуна и развој геобазе података ГеолИЕП
Гориво и енергија

423
01

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

950.000,00

Општи приходи и примања буџета

950.000,00

Извори финансирања за функцију 430
01

Општи приходи и примања буџета

950.000,00

Укупно за функцију 430

950.000,00

Извори финансирања за пројекат 4010
01

Општи приходи и примања буџета

950.000,00

Укупно за пројекат - 0503 4010

950.000,00

Извори финансирања за програм Управљање минералним ресурсима
01

Општи приходи и примања буџета

1.450.000,00

Укупно за програм 0503 - Управљање минералним ресурсима

1.450.000,00

Програм 0701
Програмска
активност 1002
450

Уређење и надзор у области саобраћаја
Администрација, управљање и инспекцијски надзор

Саобраћај

411

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

17.151.021,20

01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

5.213.097,77
11.937.923,43
2.855.645,03

01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

412

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

413

867.980,78
1.987.664,25
166.878,62

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414

Општи приходи и примања буџета
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

01

415

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

01

Општи приходи и примања буџета

416

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

421
01

Општи приходи и примања буџета

01
01

105.352,91
1.074.412,32
1.000,00

1.000,00
5.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

483

706.992,00
1.179.765,23

1.000,00
1.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

166.878,62
706.992,00

Општи приходи и примања буџета
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

5.000,00
50.000,00

Општи приходи и примања буџета

50.000,00
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Назив

Број 66 - Страна 1943

Планирана средства

Извори финансирања за функцију 450
01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

7.117.302,08
15.000.000,00

Укупно за функцију 450

22.117.302,08

Извори финансирања за програмску активност 1002
01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

7.117.302,08
15.000.000,00

Укупно за програмску активност - 0701 1002

Програмска
активност 1003
450

22.117.302,08

Развој саобраћаја и путне инфраструктуре
Саобраћај

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

43.808.631,52

Општи приходи и примања буџета

43.808.631,52

Извори финансирања за функцију 450
01

Општи приходи и примања буџета

43.808.631,52

Укупно за функцију 450

43.808.631,52

Извори финансирања за програмску активност 1003
01

Општи приходи и примања буџета

43.808.631,52

Укупно за програмску активност - 0701 1003

Програмска
активност 1007
450

43.808.631,52

МАНИФЕСТАЦИЈА ''МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ САОБРАЋАЈА''
Саобраћај

421
01

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

750.000,00

Општи приходи и примања буџета

750.000,00

Извори финансирања за функцију 450
01

Општи приходи и примања буџета

750.000,00

Укупно за функцију 450

750.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1007
01

Општи приходи и примања буџета

750.000,00

Укупно за програмску активност - 0701 1007

Програмска
активност 1013
450

750.000,00

Организовање рада тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима
Саобраћај

423
01

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

2.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

2.000.000,00

Извори финансирања за функцију 450
01

Општи приходи и примања буџета

2.000.000,00

Укупно за функцију 450

2.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1013
01

Општи приходи и примања буџета

2.000.000,00

Укупно за програмску активност - 0701 1013

2.000.000,00
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Планирана средства

Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица-Баја (ИПА пројекат:
ДРЕАМ раилwаy)
Саобраћај

Пројекат 4005
450

Назив

17. децембар 2020.

423

432.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

465
15

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

Општи приходи и примања буџета

432.000,00
27.000.000,00

Неутрошена средства донација из ранијих година

27.000.000,00

Извори финансирања за функцију 450
01
15

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

Укупно за функцију 450

432.000,00
27.000.000,00
27.432.000,00

Извори финансирања за пројекат 4005
01
15

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

Укупно за пројекат - 0701 4005

432.000,00
27.000.000,00
27.432.000,00

Извори финансирања за програм Уређење и надзор у области саобраћаја
01
07
15

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Неутрошена средства донација из ранијих година

Укупно за програм 0701 - Уређење и надзор у области саобраћаја

Програм 1101
Програмска
активност 1005
620

54.107.933,60
15.000.000,00
27.000.000,00
96.107.933,60

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

Развој заједнице

411
01

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

27.502.392,92

Општи приходи и примања буџета

27.502.392,92
4.579.148,43

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

4.579.148,43
277.774,23

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414

Општи приходи и примања буџета
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

01

415

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

01

416

Општи приходи и примања буџета
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

01

422

Општи приходи и примања буџета

01
01

1.256.000,00
974.106,51
974.106,51
136.000,00
136.000,00
5.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

483

277.774,23
1.256.000,00

Општи приходи и примања буџета
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

5.000,00
100.000,00

Општи приходи и примања буџета

100.000,00

Извори финансирања за функцију 620
01

Општи приходи и примања буџета

34.830.422,09

Укупно за функцију 620

34.830.422,09

Извори финансирања за програмску активност 1005
01

Општи приходи и примања буџета

34.830.422,09

Укупно за програмску активност - 1101 1005

34.830.422,09
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Пројекат 5007
620

Назив

Подршка у изради пројектно техничке документације
Развој заједнице

463
01

Број 66 - Страна 1945

Планирана средства

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

5.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

5.000.000,00

Извори финансирања за функцију 620
01

Општи приходи и примања буџета

5.000.000,00

Укупно за функцију 620

5.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 5007
01

Општи приходи и примања буџета

5.000.000,00

Укупно за пројекат - 1101 5007

5.000.000,00

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

Општи приходи и примања буџета

39.830.422,09

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

39.830.422,09

Извори финансирања за главу 1400 - Покрајински секретаријат за енергетику, грађавинарство и саобраћај
01
07
15

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Неутрошена средства донација из ранијих година

Свега за главу 1400 - Покрајински секретаријат за енергетику, грађавинарство и саобраћај

261.735.866,65
15.000.000,00
27.000.000,00
303.735.866,65

Извори финансирања за раздео 14
01
07
15

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Неутрошена средства донација из ранијих година

261.735.866,65
15.000.000,00
27.000.000,00

303.735.866,65

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14
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Планирана средства

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

1500

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
01

481
01

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА

10.000.000,00

Општи приходи и примања буџета
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

10.000.000,00
75.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

75.000.000,00

Извори финансирања за функцију 810
01

Општи приходи и примања буџета

85.000.000,00

Укупно за функцију 810

85.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

85.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1301 1001

Програмска
активност 1002
810

85.000.000,00

Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме
Услуге рекреације и спорта

472

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
01

481
01

Општи приходи и примања буџета

150.000,00

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

150.000,00
42.370.000,00

Општи приходи и примања буџета

42.370.000,00

Извори финансирања за функцију 810
01

Општи приходи и примања буџета

42.520.000,00

Укупно за функцију 810

42.520.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

Општи приходи и примања буџета

42.520.000,00

Укупно за програмску активност - 1301 1002

Програмска
активност 1003
810

42.520.000,00

Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини
Услуге рекреације и спорта

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

2.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

2.000.000,00

Извори финансирања за функцију 810
01

Општи приходи и примања буџета

2.000.000,00

Укупно за функцију 810

2.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
01

Општи приходи и примања буџета

2.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1301 1003

2.000.000,00
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Број 66 - Страна 1947

Планирана средства

Администрација, управљање и надзор
Услуге рекреације и спорта

411
01

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

39.499.467,80

Општи приходи и примања буџета

39.499.467,80
6.576.661,39

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

6.576.661,39
374.290,53

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414

Општи приходи и примања буџета
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

01

415

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

01

416

Општи приходи и примања буџета
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

01

421

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

101.000,00
3.669.876,36

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

424

Општи приходи и примања буџета

3.669.876,36
1.000,00

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
01

425

Општи приходи и примања буџета
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

01

426

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

01

482

Општи приходи и примања буџета
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

01

483

Општи приходи и примања буџета
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

01

512
01

1.000,00
45.000,00
45.000,00
410.500,00

МАТЕРИЈАЛ

465

1.256.738,36
71.000,00

90.500,00
101.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

220.000,00
1.256.738,36

71.000,00
90.500,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

374.290,53
220.000,00

Општи приходи и примања буџета

410.500,00
500.000,00
500.000,00
52.500,00
52.500,00
500,00

МАШИНЕ И ОПРЕМА

500,00
100.000,00

Општи приходи и примања буџета

100.000,00

Извори финансирања за функцију 810
01

Општи приходи и примања буџета

52.969.034,44

Укупно за функцију 810

52.969.034,44

Извори финансирања за програмску активност 1005
01

Општи приходи и примања буџета

52.969.034,44

Укупно за програмску активност - 1301 1005

52.969.034,44
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Планирана средства

Подршка спортским и физичким активностима девојчица - Активне девојчице
Услуге рекреације и спорта

421

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
01

465
15
56

Општи приходи и примања буџета

15.000,00

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

15.000,00
9.332.310,00

Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ

7.360.182,00
1.972.128,00

Извори финансирања за функцију 810
01
15

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

15.000,00
7.360.182,00

56

Финансијска помоћ ЕУ

1.972.128,00

Укупно за функцију 810

9.347.310,00

Извори финансирања за пројекат 4007
01
15

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

15.000,00
7.360.182,00

56

Финансијска помоћ ЕУ

1.972.128,00

Укупно за пројекат - 1301 4007

Пројекат 5008
810

9.347.310,00

Друштвена интеграција кроз параспорт - Параинспирисани!
Услуге рекреације и спорта

421

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
01

463

Општи приходи и примања буџета
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

56

465
15
56

Финансијска помоћ ЕУ

15.000,00
15.000,00
312.800,00

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

312.800,00
2.633.695,93

Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ

21.527,13
2.612.168,80

Извори финансирања за функцију 810
01
15

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

56

Финансијска помоћ ЕУ

15.000,00
21.527,13
2.924.968,80

Укупно за функцију 810

2.961.495,93

Извори финансирања за пројекат 5008
01
15

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

56

Финансијска помоћ ЕУ

15.000,00
21.527,13
2.924.968,80

Укупно за пројекат - 1301 5008

2.961.495,93

Извори финансирања за програм Развој система спорта
01
15

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

56

Финансијска помоћ ЕУ

182.519.034,44
7.381.709,13
4.897.096,80
194.797.840,37

Укупно за програм 1301 - Развој система спорта
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Планирана средства

Омладинска политика
Подршка спровођењу омладинске политике
Услуге рекреације и спорта

463
01

481
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

2.000.000,00

Општи приходи и примања буџета
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

2.000.000,00
8.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

8.000.000,00

Извори финансирања за функцију 810
01

Општи приходи и примања буџета

10.000.000,00

Укупно за функцију 810

10.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

10.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1302 1001

Програмска
активност 1002
810

10.000.000,00

Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера
омладинске политике
Услуге рекреације и спорта

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

2.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

2.000.000,00

Извори финансирања за функцију 810
01

Општи приходи и примања буџета

2.000.000,00

Укупно за функцију 810

2.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

Општи приходи и примања буџета

2.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1302 1002

Програмска
активност 1003
810

2.000.000,00

Подршка даровитим младима у АП Војводини
Услуге рекреације и спорта

463
01

472
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

1.500.000,00

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА

1.500.000,00
3.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

3.000.000,00

Извори финансирања за функцију 810
01

Општи приходи и примања буџета

4.500.000,00

Укупно за функцију 810

4.500.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
01

Општи приходи и примања буџета

4.500.000,00

Укупно за програмску активност - 1302 1003

4.500.000,00

Извори финансирања за програм Омладинска политика
01

Општи приходи и примања буџета

16.500.000,00
16.500.000,00

Укупно за програм 1302 - Омладинска политика
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Планирана средства

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

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

41.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

41.000.000,00

Извори финансирања за функцију 810
01

Општи приходи и примања буџета

41.000.000,00

Укупно за функцију 810

41.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

41.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1303 1001

41.000.000,00

Извори финансирања за програм Развој спортске инфраструктуре
01

Општи приходи и примања буџета

41.000.000,00

Укупно за програм 1303 - Развој спортске инфраструктуре
Извори финансирања за главу 1500 - Покрајински секретаријат за спорт и омладину
01
15

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

56

Финансијска помоћ ЕУ

240.019.034,44
7.381.709,13
4.897.096,80

Свега за главу 1500 - Покрајински секретаријат за спорт и омладину

1501

41.000.000,00

252.297.840,37

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
01

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

37.580.048,55

Општи приходи и примања буџета

37.580.048,55
6.257.078,08

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

6.257.078,08
350.000,00

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

01
03
04

Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника

01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

414

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

415

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

416

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ
01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

421

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
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200.000,00
150.000,00
1.880.000,00
1.330.000,00
300.000,00
250.000,00
1.201.636,48
1.147.091,48
54.545,00
250.000,00
150.000,00
100.000,00
3.349.999,99
3.099.999,99
250.000,00
550.000,00
50.000,00
500.000,00
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424
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425

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

2.850.000,00
950.000,00
1.900.000,00
610.000,00

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

426

МАТЕРИЈАЛ

465

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
01
04

482

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

01
04

512
01
04

Планирана средства

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

01
04

Број 66 - Страна 1951

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

280.000,00
330.000,00
870.000,00
320.000,00
550.000,00
4.938.000,00
1.295.000,00
3.643.000,00
570.000,00
520.000,00
50.000,00
420.000,00

МАШИНЕ И ОПРЕМА

60.000,00
360.000,00
900.000,00

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

100.000,00
800.000,00

Извори финансирања за функцију 810
01
03
04

Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника

Укупно за функцију 810

53.339.218,10
300.000,00
8.937.545,00
62.576.763,10

Извори финансирања за програмску активност 1004
01
03
04

Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника

Укупно за програмску активност - 1301 1004

53.339.218,10
300.000,00
8.937.545,00
62.576.763,10

Извори финансирања за програм Развој система спорта
01
03
04

Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника

Укупно за програм 1301 - Развој система спорта
Извори финансирања за главу 1501 - Покрајински завод за спорт и медицину спорта
01
03
04

Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника

Свега за главу 1501 - Покрајински завод за спорт и медицину спорта

53.339.218,10
300.000,00
8.937.545,00
62.576.763,10

53.339.218,10
300.000,00
8.937.545,00
62.576.763,10

Извори финансирања за раздео 15
293.358.252,54
300.000,00
8.937.545,00

01
03
04

Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

7.381.709,13

56

Финансијска помоћ ЕУ

4.897.096,80

314.874.603,47

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15
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Планирана средства

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

1600

Покрајински секретаријат за привреду и туризам
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

3.050.000,00

Општи приходи и примања буџета
МАТЕРИЈАЛ

3.050.000,00
8.950.000,00

Општи приходи и примања буџета

8.950.000,00

Извори финансирања за функцију 412
01

Општи приходи и примања буџета

12.000.000,00

Укупно за функцију 412

12.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1009
01

Општи приходи и примања буџета

12.000.000,00

Укупно за програмску активност - 0606 1009

12.000.000,00

Извори финансирања за програм Подршка раду органа јавне управе
01

Општи приходи и примања буџета

12.000.000,00
12.000.000,00

Укупно за програм 0606 - Подршка раду органа јавне управе

Програм 0703
Програмска
активност 1001
460

Телекомуникације и информационо друштво
Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва

Комуникације

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

6.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

6.000.000,00

Извори финансирања за функцију 460
01

Општи приходи и примања буџета

6.000.000,00

Укупно за функцију 460

6.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

6.000.000,00

Укупно за програмску активност - 0703 1001

6.000.000,00

Извори финансирања за програм Телекомуникације и информационо друштво
01

Општи приходи и примања буџета

6.000.000,00

Укупно за програм 0703 - Телекомуникације и информационо друштво
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6.000.000,00
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Планирана средства

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

463
01

465
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

2.500.000,00

Општи приходи и примања буџета
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

2.500.000,00
9.500.000,00

Општи приходи и примања буџета

9.500.000,00

Извори финансирања за функцију 412
01

Општи приходи и примања буџета

12.000.000,00

Укупно за функцију 412

12.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

12.000.000,00

Укупно за програмску активност - 0802 1001

12.000.000,00

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

Општи приходи и примања буџета

12.000.000,00

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

Програм 0803
Програмска
активност 1001
412

12.000.000,00

Активна политика запошљавања

Активна политика запошљавања у АП Војводини
Општи послови по питању рада

454
01

481

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

37.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

37.000.000,00
5.000.000,00

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
01

Општи приходи и примања буџета

5.000.000,00

Извори финансирања за функцију 412
01

Општи приходи и примања буџета

42.000.000,00

Укупно за функцију 412

42.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

42.000.000,00

Укупно за програмску активност - 0803 1001

42.000.000,00

Извори финансирања за програм Активна политика запошљавања
01

Општи приходи и примања буџета

42.000.000,00
42.000.000,00

Укупно за програм 0803 - Активна политика запошљавања

Програм 1507
Програмска
активност 1001
473

Уређење и развој у области туризма
Развој туристичког потенцијала АП Војводине

Туризам

423

8.700.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

453
01

454

Општи приходи и примања буџета
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ
ИНСТИТУЦИЈАМА
Општи приходи и примања буџета
СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

01

481

Општи приходи и примања буџета
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

01

511
01

Општи приходи и примања буџета

8.700.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
136.000.000,00
136.000.000,00
26.000.000,00

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

26.000.000,00
11.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

11.000.000,00

Извори финансирања за функцију 473
01

Општи приходи и примања буџета

191.700.000,00

Укупно за функцију 473

191.700.000,00
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Планирана средства

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

191.700.000,00

Укупно за програмску активност - 1507 1001

Програмска
активност 1002
473

191.700.000,00

Подршка Туристичкој Организацији Војводине
Туризам

465
01

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

35.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

35.000.000,00

Извори финансирања за функцију 473
01

Општи приходи и примања буџета

35.000.000,00

Укупно за функцију 473

35.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

Општи приходи и примања буџета

35.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1507 1002

ИПА Пројекат ,"Заједнички развој прекограничне мреже бициклистичких стаза које
има приступ природи " (Јоинт девелопмент оф цросс-бордер бицyцле нетwорк
аццесинг натуре) ХУСРБ/1903/21/0113 - под акронимом ЕцоБикеНет
Туризам

Пројекат 7009
473

35.000.000,00

423
01

426

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

4.260.000,00

Општи приходи и примања буџета

4.260.000,00
388.800,00

МАТЕРИЈАЛ
01

511
01

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

Општи приходи и примања буџета

388.800,00
8.700.000,00

Општи приходи и примања буџета

8.700.000,00

Извори финансирања за функцију 473
01

Општи приходи и примања буџета

13.348.800,00

Укупно за функцију 473

13.348.800,00

Извори финансирања за пројекат 7009
01

Општи приходи и примања буџета

13.348.800,00

Укупно за пројекат - 1507 7009

13.348.800,00

Извори финансирања за програм Уређење и развој у области туризма
01

Општи приходи и примања буџета

240.048.800,00

Укупно за програм 1507 - Уређење и развој у области туризма

240.048.800,00

Програм 1509
Програмска
активност 1001
411

Подстицаји развоју конкурентности привреде
Подршка развоју предузетништва, микро, малих и средњих привредних друштава

Општи економски и комерцијални послови

423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

453
01

454

Општи приходи и примања буџета
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ
ИНСТИТУЦИЈАМА
Општи приходи и примања буџета
СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

01

472

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА

01

Општи приходи и примања буџета

6.000.000,00
6.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
159.000.000,00
159.000.000,00
130.000,00
130.000,00

Извори финансирања за функцију 411
01

Општи приходи и примања буџета

185.130.000,00

Укупно за функцију 411

185.130.000,00
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Планирана средства

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

185.130.000,00

Укупно за програмску активност - 1509 1001

Програмска
активност 1002
411

185.130.000,00

Промоција извоза путем сајамских наступа
Општи економски и комерцијални послови

454
01

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

4.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

4.000.000,00

Извори финансирања за функцију 411
01

Општи приходи и примања буџета

4.000.000,00

Укупно за функцију 411

4.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

Општи приходи и примања буџета

4.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1509 1002

Програмска
активност 1003
411

4.000.000,00

Подршка пословном удруживању и умрежавању
Општи економски и комерцијални послови

451
01

465
01

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Општи приходи и примања буџета

3.000.000,00

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

3.000.000,00
3.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

3.000.000,00

Извори финансирања за функцију 411
01

Општи приходи и примања буџета

6.000.000,00

Укупно за функцију 411

6.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
01

Општи приходи и примања буџета

6.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1509 1003

Програмска
активност 1004
411

6.000.000,00

Најбоље из Војводине
Општи економски и комерцијални послови

423
01

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

350.000,00

Општи приходи и примања буџета

350.000,00

Извори финансирања за функцију 411
01

Општи приходи и примања буџета

350.000,00

Укупно за функцију 411

350.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1004
01

Општи приходи и примања буџета

350.000,00

Укупно за програмску активност - 1509 1004

350.000,00
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Планирана средства

Подршка уметничким и старим занатима
Општи економски и комерцијални послови

454
01

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

5.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

5.000.000,00

Извори финансирања за функцију 411
01

Општи приходи и примања буџета

5.000.000,00

Укупно за функцију 411

5.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1005
01

Општи приходи и примања буџета

5.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1509 1005

Програмска
активност 1006
411

5.000.000,00

Администрација, управљање и инспекцијски надзор
Општи економски и комерцијални послови

411

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

73.828.735,61

01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

70.439.943,61
3.388.792,00
12.292.484,48

01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

412

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

413

11.711.276,48
581.208,00
840.830,80

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414

Општи приходи и примања буџета
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

01

415

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

01

416

Општи приходи и примања буџета
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

01

421

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

600.000,00
10.975.538,07

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

426

Општи приходи и примања буџета

10.975.538,07
910.000,00

МАТЕРИЈАЛ
01

444

Општи приходи и примања буџета
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

01

465

Општи приходи и примања буџета
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

01

482

Општи приходи и примања буџета
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

01

483

Општи приходи и примања буџета
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

01

485
01

3.116.162,08
645.000,00

138.943,17
600.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

2.390.000,00
3.116.162,08

645.000,00
138.943,17

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

840.830,80
2.390.000,00

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД
СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА
Општи приходи и примања буџета

910.000,00
5.000,00
5.000,00
30.000,00
30.000,00
75.000,00
75.000,00
200.000,00
200.000,00
20.000,00
20.000,00

Извори финансирања за функцију 411
01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

102.097.694,21
3.970.000,00

Укупно за функцију 411

106.067.694,21
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Планирана средства

Извори финансирања за програмску активност 1006
01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

102.097.694,21
3.970.000,00

Укупно за програмску активност - 1509 1006

Програмска
активност 1013
411

106.067.694,21

Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких
иновација
Општи економски и комерцијални послови

454
01

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

10.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

10.000.000,00

Извори финансирања за функцију 411
01

Општи приходи и примања буџета

10.000.000,00

Укупно за функцију 411

10.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1013
01

Општи приходи и примања буџета

10.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1509 1013

ИПА Пројекат ,"Регионална прекогранична креативна пословна мрежа" - под
акронимом ЦБ НЕТ
Општи економски и комерцијални послови

Пројекат 5016
411

10.000.000,00

422

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
01

423
01
15

Општи приходи и примања буџета

102.480,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

102.480,00
1.754.000,00

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

1.463.811,05
290.188,95

Извори финансирања за функцију 411
01
15

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

Укупно за функцију 411

1.566.291,05
290.188,95
1.856.480,00

Извори финансирања за пројекат 5016
01
15

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

Укупно за пројекат - 1509 5016

1.566.291,05
290.188,95
1.856.480,00

Извори финансирања за програм Подстицаји развоју конкурентности привреде
01
07
15

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Неутрошена средства донација из ранијих година

Укупно за програм 1509 - Подстицаји развоју конкурентности привреде
Извори финансирања за главу 1600 - Покрајински секретаријат за привреду и туризам
01
07
15

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Неутрошена средства донација из ранијих година

Свега за главу 1600 - Покрајински секретаријат за привреду и туризам

314.143.985,26
3.970.000,00
290.188,95
318.404.174,21

626.192.785,26
3.970.000,00
290.188,95
630.452.974,21

Извори финансирања за раздео 16
01
07
15

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Неутрошена средства донација из ранијих година

626.192.785,26
3.970.000,00
290.188,95

630.452.974,21

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16
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Планирана средства

УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ

1700

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
01

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

95.395.590,26

Општи приходи и примања буџета

95.395.590,26
15.883.365,78

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

15.883.365,78
513.217,24

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414

Општи приходи и примања буџета
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

01

415

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

01

416

Општи приходи и примања буџета
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

01

421

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

1.500.000,00
27.211.984,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

425

Општи приходи и примања буџета
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

01

426

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

01

482

Општи приходи и примања буџета
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

01

483

Општи приходи и примања буџета
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

01

485
01

512

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД
СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА
Општи приходи и примања буџета
МАШИНЕ И ОПРЕМА

01

515
01

27.211.984,00
1.842.084,00
1.842.084,00
3.300.000,00

МАТЕРИЈАЛ

465

3.953.057,20
213.000,00

760.000,00
1.500.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

5.043.706,53
3.953.057,20

213.000,00
760.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

513.217,24
5.043.706,53

Општи приходи и примања буџета

3.300.000,00
1.020.000,00
1.020.000,00
120.000,00
120.000,00
87.543.994,99
87.543.994,99
3.000.000,00
3.000.000,00
2.200.000,00

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

2.200.000,00
500.000,00

Општи приходи и примања буџета

500.000,00

Извори финансирања за функцију 133
01

Општи приходи и примања буџета

250.000.000,00

Укупно за функцију 133

250.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1011
01

Општи приходи и примања буџета

250.000.000,00

Укупно за програмску активност - 0606 1011

250.000.000,00

Извори финансирања за програм Подршка раду органа јавне управе
01

Општи приходи и примања буџета

250.000.000,00
250.000.000,00

Укупно за програм 0606 - Подршка раду органа јавне управе
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Регионални развој
Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине
Заштита животне средине некласификована на другом месту

463
01
13

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

456.000.000,00

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

400.000.000,00
56.000.000,00

Извори финансирања за функцију 560
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

400.000.000,00
56.000.000,00

Укупно за функцију 560

456.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1004
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

400.000.000,00
56.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1505 1004

Програмска
активност 1005
474

456.000.000,00

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

463
01
13

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

287.500.000,00

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

200.000.000,00
87.500.000,00

Извори финансирања за функцију 474
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за функцију 474

200.000.000,00
87.500.000,00
287.500.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1005
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за програмску активност - 1505 1005

Програмска
активност 1006
450

200.000.000,00
87.500.000,00
287.500.000,00

Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре
Саобраћај

463
01
12
13

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

2.234.854.015,70

Општи приходи и примања буџета
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

1.960.622.766,18
16.000.000,00
258.231.249,52

Извори финансирања за функцију 450
01
12

Општи приходи и примања буџета
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за функцију 450

1.960.622.766,18
16.000.000,00
258.231.249,52
2.234.854.015,70

Извори финансирања за програмску активност 1006
01
12

Општи приходи и примања буџета
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за програмску активност - 1505 1006

1.960.622.766,18
16.000.000,00
258.231.249,52
2.234.854.015,70
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Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда
Помоћне услуге образовању

463
01
13

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

129.000.000,00

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

100.000.000,00
29.000.000,00

Извори финансирања за функцију 960
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за функцију 960

100.000.000,00
29.000.000,00
129.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1010
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за програмску активност - 1505 1010

Програмска
активност 1011
810

100.000.000,00
29.000.000,00
129.000.000,00

Подршка пројектима у области развоја спорта
Услуге рекреације и спорта

463
01
13

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

539.000.000,00

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

500.000.000,00
39.000.000,00

Извори финансирања за функцију 810
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за функцију 810

500.000.000,00
39.000.000,00
539.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1011
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за програмску активност - 1505 1011

Програмска
активност 1022
474

500.000.000,00
39.000.000,00
539.000.000,00

Пројектно планирање
Вишенаменски развојни пројекти

463
01

511
13

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

50.000.000,00

Општи приходи и примања буџета
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

50.000.000,00
28.792.800,00

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

28.792.800,00

Извори финансирања за функцију 474
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за функцију 474

50.000.000,00
28.792.800,00
78.792.800,00

Извори финансирања за програмску активност 1022
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за програмску активност - 1505 1022

50.000.000,00
28.792.800,00
78.792.800,00
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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

Назив

Број 66 - Страна 1961

512
13

МАШИНЕ И ОПРЕМА

6.475.950,48

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

6.475.950,48

Извори финансирања за функцију 760
13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за функцију 760

6.475.950,48
6.475.950,48

Извори финансирања за пројекат 5014
13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за пројекат - 1505 5014

Пројекат 5015
830

6.475.950,48
6.475.950,48

Изградња пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине"
Услуге емитовања и штампања

451
13

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

61.000.000,00
61.000.000,00

Извори финансирања за функцију 830
13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за функцију 830

61.000.000,00
61.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 5015
13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за пројекат - 1505 5015

820

61.000.000,00

Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде "Народно
позориште-Народно казалиште-Нéпсзíнхáз" у Суботици
Услуге културе

Пројекат 5023
463
01

61.000.000,00

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

400.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

400.000.000,00

Извори финансирања за функцију 820
01

Општи приходи и примања буџета

400.000.000,00

Укупно за функцију 820

400.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 5023
01

Општи приходи и примања буџета

400.000.000,00

Укупно за пројекат - 1505 5023

400.000.000,00

127

Страна 1962 - Броj 66

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

И зво р
ф ина нс ира ња

Е ко но мс ка
кл а с иф ика ција

Ф у нкцио нал на
кл а с иф ика ција

П ро гра м с ка
с тру кту ра

Г л а ва

П рогра м

Ра зде о

Пројекат 5028
960

Назив

Изградња објекта Студентског културног центра у Новом Саду
Помоћне услуге образовању

511
01

17. децембар 2020.

Планирана средства

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

150.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

150.000.000,00

Извори финансирања за функцију 960
01

Општи приходи и примања буџета

150.000.000,00

Укупно за функцију 960

150.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 5028
01

Општи приходи и примања буџета

150.000.000,00

Укупно за пројекат - 1505 5028

Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља у општини
Мали Иђош
Управљање отпадним водама

Пројекат 5030
520

150.000.000,00

463
13

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

194.000.000,00

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

194.000.000,00

Извори финансирања за функцију 520
13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за функцију 520

194.000.000,00
194.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 5030
13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за пројекат - 1505 5030

Пројекат 5031
520

194.000.000,00
194.000.000,00

Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бачка Топола
Управљање отпадним водама

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

154.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

154.000.000,00

Извори финансирања за функцију 520
01

Општи приходи и примања буџета

154.000.000,00

Укупно за функцију 520

154.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 5031
01

Општи приходи и примања буџета

154.000.000,00

Укупно за пројекат - 1505 5031

Реконструкција и доградња постојећих објеката и изградња нових објеката у оквиру
комплекса дворца Хертеленди у Бочару, Општина Нови Бечеј
Помоћне услуге образовању

Пројекат 5032
960

154.000.000,00

463
13

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

40.000.000,00

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

40.000.000,00

Извори финансирања за функцију 960
13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за функцију 960

40.000.000,00
40.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 5032
13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за пројекат - 1505 5032

40.000.000,00
40.000.000,00
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Реконструкција, доградња и изградња објеката у оквиру комплекса Дома за душевно
оболела лица у Чуругу
Социјална заштита некласификована на другом месту

Пројекат 5037
090

Назив

Број 66 - Страна 1963

511
01

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

150.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

150.000.000,00

Извори финансирања за функцију 090
01

Општи приходи и примања буџета

150.000.000,00

Укупно за функцију 090

150.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 5037
01

Општи приходи и примања буџета

150.000.000,00

Укупно за пројекат - 1505 5037

Пројекат 5038
820

150.000.000,00

Изградња објекта дома културе у Равном Селу
Услуге културе

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

160.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

160.000.000,00

Извори финансирања за функцију 820
01

Општи приходи и примања буџета

160.000.000,00

Укупно за функцију 820

160.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 5038
01

Општи приходи и примања буџета

160.000.000,00

Укупно за пројекат - 1505 5038

160.000.000,00

Извори финансирања за програм Регионални развој
01
12

Општи приходи и примања буџета
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за програм 1505 - Регионални развој
Извори финансирања за главу 1700 - Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине
01
12

Општи приходи и примања буџета
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Свега за главу 1700 - Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине

4.224.622.766,18
16.000.000,00
800.000.000,00
5.040.622.766,18

4.474.622.766,18
16.000.000,00
800.000.000,00
5.290.622.766,18

Извори финансирања за раздео 17
01
12

Општи приходи и примања буџета
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

4.474.622.766,18
16.000.000,00
800.000.000,00

5.290.622.766,18

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17
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Планирана средства

ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ

1800

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

421

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
01

521
01
09

Општи приходи и примања буџета

18.441.725,40

РОБНЕ РЕЗЕРВЕ

18.441.725,40
133.123.233,27

Општи приходи и примања буџета
Примања од продаје нефинансијске имовине

123.123.233,27
10.000.000,00

Извори финансирања за функцију 490
01
09

Општи приходи и примања буџета
Примања од продаје нефинансијске имовине

Укупно за функцију 490

141.564.958,67
10.000.000,00
151.564.958,67

Извори финансирања за програмску активност 1001
01
09

Општи приходи и примања буџета
Примања од продаје нефинансијске имовине

Укупно за програмску активност - 2401 1001

Програмска
активност 1002
490

141.564.958,67
10.000.000,00
151.564.958,67

Администрација и управљање
Економски послови некласификовани на другом месту

411
01

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

19.675.608,73

Општи приходи и примања буџета

19.675.608,73
3.275.988,85

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

3.275.988,85
198.371,04

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414

Општи приходи и примања буџета
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

01

415

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

01

416

Општи приходи и примања буџета
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

01

421

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

550.000,00
10.037.920,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

424

Општи приходи и примања буџета

10.037.920,00
620.000,00

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
01

426

Општи приходи и примања буџета

620.000,00
1.725.000,00

МАТЕРИЈАЛ
01

482

Општи приходи и примања буџета
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

01

483
01

683.512,35
71.000,00

210.000,00
550.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

1.189.367,00
683.512,35

71.000,00
210.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

198.371,04
1.189.367,00

Општи приходи и примања буџета

1.725.000,00
90.000,00

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

90.000,00
20.000,00

Општи приходи и примања буџета

20.000,00

Извори финансирања за функцију 490
01

Општи приходи и примања буџета

38.346.767,97

Укупно за функцију 490

38.346.767,97
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Број 66 - Страна 1965

Планирана средства

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

Општи приходи и примања буџета

38.346.767,97

Укупно за програмску активност - 2401 1002

38.346.767,97

Извори финансирања за програм Управљање робним резервама
01
09

Општи приходи и примања буџета
Примања од продаје нефинансијске имовине

Укупно за програм 2401 - Управљање робним резервама
Извори финансирања за главу 1800 - Дирекција за робне резерве АП Војводине
01
09

Општи приходи и примања буџета
Примања од продаје нефинансијске имовине

189.911.726,64

179.911.726,64
10.000.000,00
189.911.726,64

Свега за главу 1800 - Дирекција за робне резерве АП Војводине
Извори финансирања за раздео 18
01
09

179.911.726,64
10.000.000,00

Општи приходи и примања буџета
Примања од продаје нефинансијске имовине

179.911.726,64
10.000.000,00

189.911.726,64

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 18
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УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

1900

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

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

233.959.763,85

Општи приходи и примања буџета

233.959.763,85
38.954.300,68

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

38.954.300,68
5.389.254,24

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414

Општи приходи и примања буџета
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

01

415

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

01

416

Општи приходи и примања буџета
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

01

421

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

2.200.000,00
10.630.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

426

Општи приходи и примања буџета

10.630.000,00
1.015.000,00

МАТЕРИЈАЛ
01

444

Општи приходи и примања буџета
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

01

465

Општи приходи и примања буџета
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

01

482

Општи приходи и примања буџета
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

01

483

Општи приходи и примања буџета
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

01

485
01

10.700.000,00
3.112.000,00

70.000,00
2.200.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

13.300.000,00
10.700.000,00

3.112.000,00
70.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

5.389.254,24
13.300.000,00

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД
СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА
Општи приходи и примања буџета

1.015.000,00
250.000,00
250.000,00
2.100.000,00
2.100.000,00
6.770.000,00
6.770.000,00
760.000,00
760.000,00
500.000,00
500.000,00

Извори финансирања за функцију 133
01

Општи приходи и примања буџета

329.710.318,77

Укупно за функцију 133

329.710.318,77

Извори финансирања за програмску активност 1004
01

Општи приходи и примања буџета

329.710.318,77

Укупно за програмску активност - 0606 1004

329.710.318,77
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Програмска
активност 1005
133

Назив

Број 66 - Страна 1967

Планирана средства

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

421
01

423

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

192.773.000,00

Општи приходи и примања буџета

192.773.000,00
39.044.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

425

Општи приходи и примања буџета
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

01

426

Општи приходи и примања буџета

42.248.294,86
148.548.500,00

МАТЕРИЈАЛ
01

482

Општи приходи и примања буџета
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

01

511

Општи приходи и примања буџета
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

01

512
01

39.044.000,00
42.248.294,86

Општи приходи и примања буџета

148.548.500,00
3.360.000,00
3.360.000,00
3.800.000,00

МАШИНЕ И ОПРЕМА

3.800.000,00
16.684.000,00

Општи приходи и примања буџета

16.684.000,00

Извори финансирања за функцију 133
01

Општи приходи и примања буџета

446.457.794,86

Укупно за функцију 133

446.457.794,86

Извори финансирања за програмску активност 1005
01

Општи приходи и примања буџета

446.457.794,86

Укупно за програмску активност - 0606 1005

Пројекат 5012
133

446.457.794,86

Реконструкција стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе
Остале опште услуге

423
01

511

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

7.776.000,00

Општи приходи и примања буџета

7.776.000,00
507.900,00

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
01

512
01

МАШИНЕ И ОПРЕМА

Општи приходи и примања буџета

507.900,00
12.380.772,00

Општи приходи и примања буџета

12.380.772,00

Извори финансирања за функцију 133
01

Општи приходи и примања буџета

20.664.672,00

Укупно за функцију 133

20.664.672,00

Извори финансирања за пројекат 5012
01

Општи приходи и примања буџета

20.664.672,00

Укупно за пројекат - 0606 5012

20.664.672,00

Извори финансирања за програм Подршка раду органа јавне управе
01

Општи приходи и примања буџета

796.832.785,63
796.832.785,63

Укупно за програм 0606 - Подршка раду органа јавне управе
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Програм 0614
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133
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Планирана средства

Информационе технологије и електронска управа
ИКТ подршка раду покрајинских органа
Остале опште услуге

423
01

425

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

49.495.320,00

Општи приходи и примања буџета

49.495.320,00
10.939.520,00

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
01

426

Општи приходи и примања буџета

10.939.520,00
618.000,00

МАТЕРИЈАЛ
01

512

Општи приходи и примања буџета

618.000,00
30.487.600,00

МАШИНЕ И ОПРЕМА
01

515
01

Општи приходи и примања буџета
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

30.487.600,00
28.260.000,00

Општи приходи и примања буџета

28.260.000,00

Извори финансирања за функцију 133
01

Општи приходи и примања буџета

119.800.440,00

Укупно за функцију 133

119.800.440,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

119.800.440,00

Укупно за програмску активност - 0614 1001

Пројекат 5003
133

119.800.440,00

Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)
Остале опште услуге

512
01

МАШИНЕ И ОПРЕМА

10.100.000,00

Општи приходи и примања буџета

10.100.000,00

Извори финансирања за функцију 133
01

Општи приходи и примања буџета

10.100.000,00

Укупно за функцију 133

10.100.000,00

Извори финансирања за пројекат 5003
01

Општи приходи и примања буџета

10.100.000,00

Укупно за пројекат - 0614 5003

10.100.000,00

Извори финансирања за програм Информационе технологије и електронска управа
01

Општи приходи и примања буџета

129.900.440,00

Укупно за програм 0614 - Информационе технологије и електронска управа
Извори финансирања за главу 1900 - Управа за заједничке послове покрајинских органа
01

Општи приходи и примања буџета

129.900.440,00

926.733.225,63

Свега за главу 1900 - Управа за заједничке послове покрајинских органа

926.733.225,63

Извори финансирања за раздео 19
01

Општи приходи и примања буџета

926.733.225,63

926.733.225,63

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 19
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Назив

Број 66 - Страна 1969

Планирана средства

УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

2000

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
01

423

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

1.510.000,00

Општи приходи и примања буџета

1.510.000,00
1.801.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

424

Општи приходи и примања буџета

1.801.000,00
900.000,00

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
01

425

Општи приходи и примања буџета
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

01

426

Општи приходи и примања буџета

1.000,00
1.000,00

МАТЕРИЈАЛ
01

444

Општи приходи и примања буџета
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

01

482

Општи приходи и примања буџета
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

01

483

Општи приходи и примања буџета
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

01

485
01

511

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД
СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА
Општи приходи и примања буџета
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

01

515
01

900.000,00
1.000,00

Општи приходи и примања буџета

1.000,00
2.000,00
2.000,00
202.000,00
202.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

1.000,00
1.000,00

Општи приходи и примања буџета

1.000,00

Извори финансирања за функцију 133
01

Општи приходи и примања буџета

19.420.000,00

Укупно за функцију 133

19.420.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

19.420.000,00

Укупно за програмску активност - 0605 1001

Програмска
активност 1002
133

19.420.000,00

Администрација и управљање
Остале опште услуге

411
01

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

31.574.533,21

Општи приходи и примања буџета

31.574.533,21
5.257.159,78

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

5.257.159,78
255.026,21

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414

Општи приходи и примања буџета
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

01

415

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

01

416
01

Општи приходи и примања буџета

255.026,21
1.300.000,00
1.300.000,00
837.532,16

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

837.532,16
213.000,00

Општи приходи и примања буџета

213.000,00
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421

Назив

422

Општи приходи и примања буџета

1.000,00
301.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
01

423

Општи приходи и примања буџета

301.000,00
960.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

426

Општи приходи и примања буџета

960.000,00
350.000,00

МАТЕРИЈАЛ
01

444

Општи приходи и примања буџета
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

01

465

Општи приходи и примања буџета
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

01

482

Општи приходи и примања буџета
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

01

485
01

Планирана средства

1.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
01

17. децембар 2020.

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД
СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА
Општи приходи и примања буџета

350.000,00
1.000,00
1.000,00
500.000,00
500.000,00
5.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00

Извори финансирања за функцију 133
01

Општи приходи и примања буџета

41.556.251,36

Укупно за функцију 133

41.556.251,36

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

Општи приходи и примања буџета

41.556.251,36

Укупно за програмску активност - 0605 1002

41.556.251,36

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

Општи приходи и примања буџета

60.976.251,36

Укупно за програм 0605 - Евиденција, управљање и располагање јавном својином

60.976.251,36

Извори финансирања за главу 2000 - Управа за имовину Аутономне Покрајине Војводине
01

Општи приходи и примања буџета

60.976.251,36

Свега за главу 2000 - Управа за имовину Аутономне Покрајине Војводине

60.976.251,36

Извори финансирања за раздео 20
01

Општи приходи и примања буџета

60.976.251,36

60.976.251,36

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 20
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Назив

Број 66 - Страна 1971

Планирана средства

СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

2100

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

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

7.954.468,21

Општи приходи и примања буџета

7.954.468,21
1.324.418,95

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

1.324.418,95
112.834,83

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414

Општи приходи и примања буџета
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

01

415

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

01

421

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

10.000,00
180.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
01

423

Општи приходи и примања буџета

180.000,00
1.388.050,10

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

426

Општи приходи и примања буџета

1.388.050,10
350.000,00

МАТЕРИЈАЛ
01

482

Општи приходи и примања буџета
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

01

483

Општи приходи и примања буџета
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

01

102.000,00
25.716,21
25.716,21
10.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

112.834,83
102.000,00

Општи приходи и примања буџета

350.000,00
15.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00

Извори финансирања за функцију 411
01

Општи приходи и примања буџета

11.467.488,30

Укупно за функцију 411

11.467.488,30

Извори финансирања за програмску активност 1008
01

Општи приходи и примања буџета

11.467.488,30

Укупно за програмску активност - 1509 1008

Програмска
активност 1010
411

11.467.488,30

Пословни инкубатори
Општи економски и комерцијални послови

465
01

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

24.537.336,09

Општи приходи и примања буџета

24.537.336,09

Извори финансирања за функцију 411
01

Општи приходи и примања буџета

24.537.336,09

Укупно за функцију 411

24.537.336,09

Извори финансирања за програмску активност 1010
01

Општи приходи и примања буџета

24.537.336,09

Укупно за програмску активност - 1509 1010

24.537.336,09

Извори финансирања за програм Подстицаји развоју конкурентности привреде
01

Општи приходи и примања буџета

36.004.824,39

Укупно за програм 1509 - Подстицаји развоју конкурентности привреде
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Планирана средства

Извори финансирања за главу 2100 - Служба за реализацију програма развоја Аутономне Покрајине Војводине
01

Општи приходи и примања буџета

36.004.824,39

Свега за главу 2100 - Служба за реализацију програма развоја Аутономне Покрајине Војводине

36.004.824,39

2101

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

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

9.834.139,33

Општи приходи и примања буџета

9.834.139,33
1.637.384,20

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

1.637.384,20
115.446,21

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414

Општи приходи и примања буџета
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

01
04

415

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

01

416

Општи приходи и примања буџета
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

01

421

Општи приходи и примања буџета

01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

01
04
13

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

424

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

425

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
01
04

426

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
МАТЕРИЈАЛ

01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

04

Сопствени приходи буџетских корисника

444

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

481

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
01

482

Општи приходи и примања буџета
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

01
04

483

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

04

512

Сопствени приходи буџетских корисника
МАШИНЕ И ОПРЕМА

01
04

126.000,00
190.000,00
295.651,72
295.651,72
71.000,00
71.000,00
2.859.424,02

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

115.446,21
316.000,00

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
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2.677.424,02
182.000,00
214.970,23
104.970,23
110.000,00
4.212.520,16
3.222.520,16
940.000,00
50.000,00
1.150.000,00
550.000,00
600.000,00
280.000,00
150.000,00
130.000,00
630.000,00
380.000,00
250.000,00
5.000,00
5.000,00
60.000,00
60.000,00
16.000,00
11.000,00
5.000,00
100.000,00
100.000,00
130.000,00
50.000,00
80.000,00
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Планирана средства

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

30.000,00

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

20.000,00
10.000,00

Извори финансирања за функцију 411
01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

19.305.535,87
2.602.000,00
50.000,00

Укупно за функцију 411

21.957.535,87

Извори финансирања за програмску активност 1009
01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

19.305.535,87
2.602.000,00
50.000,00

Укупно за програмску активност - 1509 1009

21.957.535,87

Извори финансирања за програм Подстицаји развоју конкурентности привреде
01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за програм 1509 - Подстицаји развоју конкурентности привреде
Извори финансирања за главу 2101 - Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију
01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Свега за главу 2101 - Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију

2102

19.305.535,87
2.602.000,00
50.000,00
21.957.535,87

19.305.535,87
2.602.000,00
50.000,00
21.957.535,87

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

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

16.913.591,67

01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

16.646.124,93
267.466,74
2.816.113,06

01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

412

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

413

2.771.579,80
44.533,26
119.640,00

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414

Општи приходи и примања буџета
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

01

415

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

01

416

Општи приходи и примања буџета
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

01

421
01
04

Општи приходи и примања буџета

119.640,00
180.000,00
180.000,00
927.418,29
927.418,29
142.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

142.000,00
9.965.800,00

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

8.205.800,00
1.760.000,00
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Планирана средства

660.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

424

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

425

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

426

МАТЕРИЈАЛ

444

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

462

ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
04

482
01
04

Сопствени приходи буџетских корисника

280.000,00
380.000,00
12.672.756,06
7.902.756,06
4.770.000,00
350.000,00
200.000,00
150.000,00
2.670.000,00
1.610.000,00
1.060.000,00
3.436.000,00
2.036.000,00
1.400.000,00
27.000,00
6.000,00
21.000,00
30.000,00

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

30.000,00
270.000,00

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

190.000,00
80.000,00

Извори финансирања за функцију 412
01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

07

Трансфери од других нивоа власти

41.217.319,08
9.651.000,00
312.000,00

Укупно за функцију 412

51.180.319,08

Извори финансирања за програмску активност 1002
01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

07

Трансфери од других нивоа власти

312.000,00

Укупно за програмску активност - 0803 1002

Пројекат 5003
412

51.180.319,08

Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију-ИТЦ МИНД
Општи послови по питању рада

423
15

426

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

200.000,00

Неутрошена средства донација из ранијих година

200.000,00
250.900,31

МАТЕРИЈАЛ
15

512
15

41.217.319,08
9.651.000,00

МАШИНЕ И ОПРЕМА

Неутрошена средства донација из ранијих година

250.900,31
800.000,00

Неутрошена средства донација из ранијих година

800.000,00

Извори финансирања за функцију 412
15

Неутрошена средства донација из ранијих година

Укупно за функцију 412

1.250.900,31
1.250.900,31

Извори финансирања за пројекат 5003
15

Неутрошена средства донација из ранијих година

Укупно за пројекат - 0803 5003

1.250.900,31
1.250.900,31
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Планирана средства

Извори финансирања за програм Активна политика запошљавања
01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

07
15

Трансфери од других нивоа власти
Неутрошена средства донација из ранијих година

Укупно за програм 0803 - Активна политика запошљавања
Извори финансирања за главу 2102 - Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама
01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

07
15

Трансфери од других нивоа власти
Неутрошена средства донација из ранијих година

Свега за главу 2102 - Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама

41.217.319,08
9.651.000,00
312.000,00
1.250.900,31
52.431.219,39

41.217.319,08
9.651.000,00
312.000,00
1.250.900,31
52.431.219,39

Извори финансирања за раздео 21
01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

07
13

Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

96.527.679,34
12.253.000,00
312.000,00
50.000,00
1.250.900,31

110.393.579,65

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 21
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22

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

2200

Служба за управљање људским ресурсим
Програм 0606
Програмска
активност 1001
131

17. децембар 2020.

Планирана средства

Подршка раду органа јавне управе
Администрација и управљање
Опште кадровске услуге

411
01

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

11.258.315,00

Општи приходи и примања буџета

11.258.315,00
1.874.509,00

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

1.874.509,00
260.853,00

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414

Општи приходи и примања буџета
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

01

415

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

01

416

Општи приходи и примања буџета
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

01

422

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

3.068.596,00
151.000,00

МАТЕРИЈАЛ
01

482

Општи приходи и примања буџета
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

01

483
01

158.085,00
142.000,00

100.000,00
3.068.596,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

426

428.792,00
158.085,00

142.000,00
100.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

260.853,00
428.792,00

Општи приходи и примања буџета

151.000,00
1.000,00

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

1.000,00
160.000,00

Општи приходи и примања буџета

160.000,00

Извори финансирања за функцију 131
01

Општи приходи и примања буџета

17.603.150,00

Укупно за функцију 131

17.603.150,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

17.603.150,00

Укупно за програмску активност - 0606 1001

Програмска
активност 1002
131

17.603.150,00

Опште стручно усавршавање
Опште кадровске услуге

423
01

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

779.905,00

Општи приходи и примања буџета

779.905,00

Извори финансирања за функцију 131
01

Општи приходи и примања буџета

779.905,00

Укупно за функцију 131

779.905,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

Општи приходи и примања буџета

779.905,00

Укупно за програмску активност - 0606 1002

779.905,00

Извори финансирања за програм Подршка раду органа јавне управе
01

Општи приходи и примања буџета

18.383.055,00

Укупно за програм 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Извори финансирања за главу 2200 - Служба за управљање људским ресурсим
01

Општи приходи и примања буџета

18.383.055,00

18.383.055,00
18.383.055,00

Свега за главу 2200 - Служба за управљање људским ресурсим
142

17. децембар 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

И зво р
ф ина нс ира ња

Е ко но мс ка
кл а с иф ика ција

Ф у нкцио нал на
кл а с иф ика ција

П ро гра м с ка
с тру кту ра

Г л а ва

П рогра м

Ра зде о

Назив
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Планирана средства

Извори финансирања за раздео 22
01

Општи приходи и примања буџета

18.383.055,00

18.383.055,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 22
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Планирана средства

СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ
СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

2300

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

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

10.957.025,14

Општи приходи и примања буџета

10.957.025,14
1.824.344,68

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

1.824.344,68
19.940,00

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414

Општи приходи и примања буџета
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

01

415

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

01

421

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

20.000,00
874.875,91

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
01

423

Општи приходи и примања буџета

874.875,91
680.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

426

Општи приходи и примања буџета

680.000,00
180.000,00

МАТЕРИЈАЛ
01

482

Општи приходи и примања буџета
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

01

700.000,00
180.013,45
180.013,45
20.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

19.940,00
700.000,00

Општи приходи и примања буџета

180.000,00
2.000,00
2.000,00

Извори финансирања за функцију 110
01

Општи приходи и примања буџета

15.438.199,18

Укупно за функцију 110

15.438.199,18

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

15.438.199,18

Укупно за програмску активност - 2304 1001

15.438.199,18

Извори финансирања за програм Ревизија јавних средстава
01

Општи приходи и примања буџета

15.438.199,18
15.438.199,18

Укупно за програм 2304 - Ревизија јавних средстава
Извори финансирања за главу 2300 - Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне Покрајине Војводине
01

Општи приходи и примања буџета

15.438.199,18

Свега за главу 2300 - Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне
Покрајине Војводине
Извори финансирања за раздео 23
01

Општи приходи и примања буџета

15.438.199,18

15.438.199,18

15.438.199,18

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 23
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СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

2400

Служба за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине

Програм 2301
Програмска
активност 1002
110

Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система
Инспекцијска контрола
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

411
01

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

16.208.990,68

Општи приходи и примања буџета

16.208.990,68
2.782.146,95

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

2.782.146,95
194.995,58

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414

Општи приходи и примања буџета
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

01

415

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

01

416

Општи приходи и примања буџета
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

01

421

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

300.000,00
3.604.215,40

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

426

Општи приходи и примања буџета

3.604.215,40
125.000,00

МАТЕРИЈАЛ
01

465

Општи приходи и примања буџета
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

01

482

Општи приходи и примања буџета
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

01

483
01

250.000,00
10.000,00

40.000,00
300.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

400.000,00
250.000,00

10.000,00
40.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

194.995,58
400.000,00

Општи приходи и примања буџета

125.000,00
1.000,00
1.000,00
43.273,13

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

43.273,13
58.894,71

Општи приходи и примања буџета

58.894,71

Извори финансирања за функцију 110
01

Општи приходи и примања буџета

24.018.516,45

Укупно за функцију 110

24.018.516,45

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

Општи приходи и примања буџета

24.018.516,45

Укупно за програмску активност - 2301 1002

24.018.516,45

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

Општи приходи и примања буџета

24.018.516,45

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

24.018.516,45

Извори финансирања за главу 2400 - Служба за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине
01

Општи приходи и примања буџета

24.018.516,45

Свега за главу 2400 - Служба за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине

24.018.516,45

Извори финансирања за раздео 24
01

Општи приходи и примања буџета

24.018.516,45

24.018.516,45

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 24
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Планирана средства

ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН

2500

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

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

35.723.955,37

Општи приходи и примања буџета

35.723.955,37
5.948.038,57

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

5.948.038,57
412.185,13

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414

Општи приходи и примања буџета
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

01

415

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

01

416

Општи приходи и примања буџета
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

01

421

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

170.000,00
1.918.848,92

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

426

Општи приходи и примања буџета

1.918.848,92
360.000,00

МАТЕРИЈАЛ
01

444

Општи приходи и примања буџета
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

01

462

Општи приходи и примања буџета
ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

01

465

Општи приходи и примања буџета
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

01

482
01

765.201,10
399.000,00

150.000,00
170.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

1.913.491,35
765.201,10

399.000,00
150.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

412.185,13
1.913.491,35

Општи приходи и примања буџета

360.000,00
10.000,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
10.000,00

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

10.000,00
10.000,00

Општи приходи и примања буџета

10.000,00

Извори финансирања за функцију 330
01

Општи приходи и примања буџета

47.840.720,44

Укупно за функцију 330

47.840.720,44

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

Општи приходи и примања буџета

47.840.720,44

Укупно за програмску активност - 1001 1002

47.840.720,44
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Планирана средства

Праћење и унапређивање остваривања људских права
Судови

422
01

423
01

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

50.000,00

Општи приходи и примања буџета
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

50.000,00
30.000,00

Општи приходи и примања буџета

30.000,00

Извори финансирања за функцију 330
01

Општи приходи и примања буџета

80.000,00

Укупно за функцију 330

80.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1021
01

Општи приходи и примања буџета

80.000,00

Укупно за програмску активност - 1001 1021

80.000,00

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

Општи приходи и примања буџета

47.920.720,44

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

47.920.720,44

Извори финансирања за главу 2500 - Покрајински заштитник грађана - омбудсман
01

Општи приходи и примања буџета

47.920.720,44

Свега за главу 2500 - Покрајински заштитник грађана - омбудсман
Извори финансирања за раздео 25
01

Општи приходи и примања буџета

47.920.720,44

47.920.720,44

47.920.720,44

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 25
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ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

2600

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

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

23.706.234,30

Општи приходи и примања буџета

23.706.234,30
3.947.088,01

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

3.947.088,01
200.000,00

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414

Општи приходи и примања буџета
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

01

415

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

01

416

Општи приходи и примања буџета
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

01

421

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

600.000,00
1.213.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

424

Општи приходи и примања буџета

1.213.000,00
2.000,00

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
01

426

Општи приходи и примања буџета

2.000,00
140.000,00

МАТЕРИЈАЛ
01

465

Општи приходи и примања буџета
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

01

482

Општи приходи и примања буџета
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

01

483
01

257.162,00
170.000,00

86.000,00
600.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

660.000,00
257.162,00

170.000,00
86.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

200.000,00
660.000,00

Општи приходи и примања буџета

140.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

3.000,00
1.000,00

Општи приходи и примања буџета

1.000,00

Извори финансирања за функцију 330
01

Општи приходи и примања буџета

30.986.484,31

Укупно за функцију 330

30.986.484,31

Извори финансирања за програмску активност 1010
01

Општи приходи и примања буџета

30.986.484,31

Укупно за програмску активност - 0606 1010

30.986.484,31

Извори финансирања за програм Подршка раду органа јавне управе
01

Општи приходи и примања буџета

30.986.484,31

Укупно за програм 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Извори финансирања за главу 2600 - Правобранилаштво Атономне Покрајине Војводине
01

Општи приходи и примања буџета

30.986.484,31

30.986.484,31

Свега за главу 2600 - Правобранилаштво Атономне Покрајине Војводине

30.986.484,31

Извори финансирања за раздео 26
01

Општи приходи и примања буџета

30.986.484,31

30.986.484,31

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 26
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 66 - Страна 1983

Преглед планираних расхода
Извор
финанси
рања

Назив

Укупно

22.961.200.000,00

01

Општи приходи и примања буџета

03

Социјални доприноси

04

Сопствени приходи буџетских корисника

05

Донације од иностраних земаља

6.400.000,00

06

Донације од међународних организација

4.205.000,00

07

Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

12.510.000,00

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

10.630.000,00

10

Примања од домаћих задуживања

12

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

56

Финансијска помоћ ЕУ

6.366.385,00
211.328.189,72

47.726.958.504,41

2.300.000.000,00
16.010.000,00
1.774.380.683,72
111.947.283,97
47.762.225,87
75.189.698.272,69

Укупно:

149

150

0106

0103

0102

0101

Програм

1002

1001

1002

1001

1003

1002

1001

1001

Програмска
активност

5007

5005

4006

Пројекат

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Раздео Глава

Назив

Развој шумарства и ловства
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Одрживи развој и унапређење шумарства
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Одрживи развој и унапређење ловства
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Кредитна подршка пољопривреди
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Подршка заштити пољопривредног земљишта
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Подршка уређењу пољопривредног земљишта
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Подршка коришћењу пољопривредног земљишта
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Повећање предузетништва и потенцијала за запошљавање у прекограничном региону кроз иновацију вођену
праксом у пољопривреди -АГРИННО 2
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Пројекат аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра Фрушка гора
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Пројекат аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра Бајша и Самош
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Уређење и надзор у области пољопривреде
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Администрација, управљање и инспецијски надзор
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

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

Члан 12

237.942.157,94
237.942.157,94
189.942.157,94
189.942.157,94
48.000.000,00
48.000.000,00

667.498.752,13
667.498.752,13
625.498.752,13
625.498.752,13
42.000.000,00
42.000.000,00

7.441.200,00
380.000.000,00
380.000.000,00
462.000.000,00
462.000.000,00

2.230.570.289,93
2.230.570.289,93
196.807.000,00
196.807.000,00
594.322.089,93
594.322.089,93
590.000.000,00
590.000.000,00
7.441.200,00

179.062.192,77
179.062.192,77
179.062.192,77
179.062.192,77

Планирана средства

Страна 1984 - Броj 66
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0301

0201

Програм

151

1003

1002

1001

1001

1012

1008

1007

1006

1005

1001

Програмска
активност

5006

5004

4011

4006

Пројекат
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05

05
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05
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11

11
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13
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00
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00

00

00

00

00

00

00

00

Раздео Глава

Интегрално управљање водама
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Уређење и коришћење вода
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Заштита вода од загађивања
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Уређење, коришћење и заштита од вода
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима.
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Држимо се заједно
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Координација и спровођење политике у области спољних послова
Покрајински секретаријат за регионални развој међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
Међурегионална сарадња
Покрајински секретаријат за регионални развој међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
„Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј", број СП 520
Покрајински секретаријат за регионални развој међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
Развој пословног окружења образовањем радне снаге у складу са потребама тржишта - ЦОММОН
Покрајински секретаријат за регионални развој међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

Развој науке и технологије
ПС за високо образовање и научноистразивачку делатност
Стручна и административна подршка развоју науке
ПС за високо образовање и научноистразивачку делатност
Унапређење рада невладиних организација у области науке
ПС за високо образовање и научноистразивачку делатност
Популаризација науке
ПС за високо образовање и научноистразивачку делатност
Подршка раду научних институција
ПС за високо образовање и научноистразивачку делатност
Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој
ПС за високо образовање и научноистразивачку делатност
Подршка развоју научно-истраживачке делатности
ПС за високо образовање и научноистразивачку делатност

Назив

3.616.441.800,00
3.616.441.800,00
464.630.000,00
464.630.000,00
90.800.000,00
90.800.000,00
3.010.200.000,00
3.010.200.000,00
3.914.600,00
3.914.600,00
46.897.200,00
46.897.200,00

31.335.103,25
31.335.103,25
7.250.039,05
7.250.039,05
3.519.261,00
3.519.261,00
20.565.803,20
20.565.803,20

246.011.689,64
246.011.689,64
36.281.689,64
36.281.689,64
17.000.000,00
17.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
19.000.000,00
19.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
148.730.000,00
148.730.000,00

Планирана средства
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
Број 66 - Страна 1985
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00

00

00

00

00

Раздео Глава

Заштита природе и климатске промене
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
Покрајински завод за заштиту природе
Заштита природе
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине
Покрајински завод за заштиту природе
"Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују људи"
Покрајински завод за заштиту природе
"Активна мрежа сензора за мониторинг и евалуацију окружења ради заштите и сврсисходне употребе
влажних станишта и других површинских вода" СеНс Wетландс ХР-РС 135
Покрајински завод за заштиту природе
ПЗЗП - Заштита кључних животињских врста Панонских степа у прекограничном подручју
ПАННОНСТЕППЕС ХУСРБ/1602/12/0065
Покрајински завод за заштиту природе
„Управљање инвазивним биљним врстама у сливу реке Саве" САВА ТИЕС ДТП 2-096-2.3
Покрајински завод за заштиту природе
Заштита и обнова еколошке повезаности „Мура-Драва-Дунав" ЛИФЕ ЛИНЕ МДД ДТП3-308-2.3
(„Протецтинг анд ресторинг ецологицал цоннецтивитy ин тхе Мура – Драва-Данубе ривер цорридор
тхроугх/цросс сецториал цооператион)
Покрајински завод за заштиту природе

Управљање заштитом животне средине
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
Администрација, управљање и надзор
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
Управљање и промоција
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
Мониторинг и информациони систем животне средине
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
Сузбијање штетних организама у животној средини
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква
парком на Палићу
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
„Јачање образовних капацитета у области инжењерства буке и вибрације развојем компетенција и сарадње
између интересних група -СЕНВИБЕ“ 598241-ЕПП-1-2018-1-РС-ЕППКА2-ЦБХЕ-ЈП
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
Заједнички развој прекограничне мреже бициклистичких стаза која има приступ природи (Јоинт
девелопмент оф цросс-бордер бицyцле нетwорк аццессинг натуре) ХУСРБ/1903/21/0113 ЕцоБикеНет
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине

Назив

8.895.000,00

10.474.765,94
10.149.337,74
10.149.337,74
8.895.000,00

7.316.234,40
10.474.765,94

149.404.378,73
3.623.265,00
145.781.113,73
1.000.000,00
1.000.000,00
2.623.265,00
2.623.265,00
105.313.539,72
105.313.539,72
3.632.235,93
3.632.235,93
7.316.234,40

6.996.587,00

3.325.125,79
6.996.587,00

15.000.000,00
3.325.125,79

557.844.781,63
557.844.781,63
88.852.856,20
88.852.856,20
700.000,00
700.000,00
68.970.212,64
68.970.212,64
374.000.000,00
374.000.000,00
15.000.000,00

Планирана средства

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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Раздео Глава

41

Пројекат

Подршка приступању Србије ЕУ
Покрајински секретаријат за регионални развој међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
Унапређење административних капацитета Војводине у области европских интеграција
Покрајински секретаријат за регионални развој међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ
Покрајински секретаријат за регионални развој међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
Подршка раду Фонда "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине
Покрајински секретаријат за регионални развој међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

Управљање минералним ресурсима
Покрајински секретаријат за енергетику, грађавинарство и саобраћај
Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АрцГис
Покрајински секретаријат за енергетику, грађавинарство и саобраћај
Допуна и развој геобазе података ГеолИЕП
Покрајински секретаријат за енергетику, грађавинарство и саобраћај

Енергетска ефикасност
Покрајински секретаријат за енергетику, грађавинарство и саобраћај
Штедљива расвета
Покрајински секретаријат за енергетику, грађавинарство и саобраћај
Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије
Покрајински секретаријат за енергетику, грађавинарство и саобраћај
Уградња котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине
Покрајински секретаријат за енергетику, грађавинарство и саобраћај

Планирање и спровођење енергетске политике
Покрајински секретаријат за енергетику, грађавинарство и саобраћај
Стручни, административни и надзорни послови
Покрајински секретаријат за енергетику, грађавинарство и саобраћај
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, грађавинарство и саобраћај
Манифестација "Међународни дани енергетике и инвестиција"
Покрајински секретаријат за енергетику, грађавинарство и саобраћај
Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима
Покрајински секретаријат за енергетику, грађавинарство и саобраћај

Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
Управљање комуналним отпадним водама (суфинансирање ЈЛС у изради планске и пројектно-техничке
документације)
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине

Назив

145.113.614,44
145.113.614,44
2.700.000,00
2.700.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
140.413.614,44
140.413.614,44

1.450.000,00
1.450.000,00
500.000,00
500.000,00
950.000,00
950.000,00

67.000.000,00
67.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00

12.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00

99.347.510,96
99.347.510,96
78.347.510,96
78.347.510,96
12.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00

Планирана средства

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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06

06
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19
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00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00
00
00
00
00
00

00

00

00

00

00

Раздео Глава

Систем јавне управе
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
Организација и спровођење државног стручног испита
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
Администрација и управљање
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице

Подршка раду органа јавне управе
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
Покрајински секретаријат за привреду и туризам
Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине
Управа за заједничке послове покрајинских органа
Служба за управљање људским ресурсим
Правобранилаштво Атономне Покрајине Војводине
Администрација и управљање
Служба за управљање људским ресурсим
Опште стручно усавршавање
Служба за управљање људским ресурсим
Издавање службеног листа АПВ, регистра важећих општих аката и збирке важећих општих аката
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
Администрација и управљање
Управа за заједничке послове покрајинских органа
Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа
Управа за заједничке послове покрајинских органа
Безбедност и здравље на раду
Покрајински секретаријат за привреду и туризам
Правна заштита имовине и заступање интереса АПВ и покрајинских органа
Правобранилаштво Атономне Покрајине Војводине
АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА
Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине
Реконструкција стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе
Управа за заједничке послове покрајинских органа

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

Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи
Покрајински секретаријат за финансије
ДОДЕЛА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕ
У СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Покрајински секретаријат за финансије

Назив

131.029.870,36
131.029.870,36
5.700.000,00
5.700.000,00
125.329.870,36
125.329.870,36

1.128.217.324,94
20.015.000,00
12.000.000,00
250.000.000,00
796.832.785,63
18.383.055,00
30.986.484,31
17.603.150,00
17.603.150,00
779.905,00
779.905,00
20.015.000,00
20.015.000,00
329.710.318,77
329.710.318,77
446.457.794,86
446.457.794,86
12.000.000,00
12.000.000,00
30.986.484,31
30.986.484,31
250.000.000,00
250.000.000,00
20.664.672,00
20.664.672,00

60.976.251,36
60.976.251,36
19.420.000,00
19.420.000,00
41.556.251,36
41.556.251,36

100.000.000,00

100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00

Планирана средства

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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00

Раздео Глава

4
1

Пројекат

Уређење система рада и радно-правних односа
Покрајински секретаријат за привреду и туризам
Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини
Покрајински секретаријат за привреду и туризам

Телекомуникације и информационо друштво
Покрајински секретаријат за привреду и туризам
Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва
Покрајински секретаријат за привреду и туризам

Уређење и надзор у области саобраћаја
Покрајински секретаријат за енергетику, грађавинарство и саобраћај
Администрација, управљање и инспекцијски надзор
Покрајински секретаријат за енергетику, грађавинарство и саобраћај
Развој саобраћаја и путне инфраструктуре
Покрајински секретаријат за енергетику, грађавинарство и саобраћај
МАНИФЕСТАЦИЈА ''МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ САОБРАЋАЈА''
Покрајински секретаријат за енергетику, грађавинарство и саобраћај
Организовање рада тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима
Покрајински секретаријат за енергетику, грађавинарство и саобраћај
Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица-Баја (ИПА пројекат: ДРЕАМ раилwаy)
Покрајински секретаријат за енергетику, грађавинарство и саобраћај

Информационе технологије и електронска управа
Управа за заједничке послове покрајинских органа
ИКТ подршка раду покрајинских органа
Управа за заједничке послове покрајинских органа
Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)
Управа за заједничке послове покрајинских органа

Систем локалне самоуправе
Покрајински секретаријат за финансије
Покрајински секретаријат за регионални развој међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Покрајински секретаријат за финансије
Подршка развоју локалне самоуправе
Покрајински секретаријат за регионални развој међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
Администрација и управљање
Покрајински секретаријат за регионални развој међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
Софтвер за успостављање јединственог управног места и развој сервиса е-управе у јединицама локалне
самоуправе
Покрајински секретаријат за регионални развој међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

Назив

12.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00

6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00

96.107.933,60
96.107.933,60
22.117.302,08
22.117.302,08
43.808.631,52
43.808.631,52
750.000,00
750.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
27.432.000,00
27.432.000,00

129.900.440,00
129.900.440,00
119.800.440,00
119.800.440,00
10.100.000,00
10.100.000,00

17.000.000,00

8.868.720.951,74
8.725.522.738,00
143.198.213,74
8.725.522.738,00
8.725.522.738,00
45.000.000,00
45.000.000,00
81.198.213,74
81.198.213,74
17.000.000,00

Планирана средства

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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00
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Раздео Глава

Борачко-инвалидска заштита
ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова
Подршка удружењима за програме у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида
рата
ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова
Администрација, управљање и надзор у области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида
рата
ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова

Породично-правна заштита грађана
ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова
Подршка удружењима за програме у области друштвене бриге о деци и за популаризацију пронаталитетне
политике
ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова
Администрација, управљање и надзор
ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова
Подстицаји унапређењу пронаталитетне популационе политике у Аутономној покрајини Војводини
ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова

Социјална заштита
ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова
Индиректни корисници у области социјалне заштите
Развој услуга социјалне заштите-Програм унапређења социјалне заштите у АПВ
ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова
Подршка удружењима за програме у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом
ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова
Подршка раду за спровођењу јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине
ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова
Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити
Индиректни корисници у области социјалне заштите
Породични смештај и усвојење
Индиректни корисници у области социјалне заштите
Администрација, управљање и надзор у области социјалне заштите и породично правне заштите
ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова
ИНТЕРРЕГ пројекат "Инклузивна заједница"
Индиректни корисници у области социјалне заштите

Активна политика запошљавања
Покрајински секретаријат за привреду и туризам
Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама
Активна политика запошљавања у АП Војводини
Покрајински секретаријат за привреду и туризам
Пословна едукација
Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама
Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију-ИТЦ МИНД
Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама

Назив

9.937.614,17

7.000.000,00
9.937.614,17

16.937.614,17
16.937.614,17
7.000.000,00

4.000.000,00
55.886.426,00
55.886.426,00
420.000.000,00
420.000.000,00

479.886.426,00
479.886.426,00
4.000.000,00

240.502.519,72
149.078.501,73
91.424.017,99
90.000.000,00
90.000.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
16.000.000,00
16.000.000,00
30.515.086,82
30.515.086,82
60.866.931,17
60.866.931,17
36.078.501,73
36.078.501,73
42.000,00
42.000,00

94.431.219,39
42.000.000,00
52.431.219,39
42.000.000,00
42.000.000,00
51.180.319,08
51.180.319,08
1.250.900,31
1.250.900,31

Планирана средства

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

1005

1004

1008

1007

1006

1027

1020

1019

1016

1015

1014

1002

1001

Програмска
активност

Страна 1990 - Броj 66
17. децембар 2020.

1101

1001

Програм

157

1005

5007

4025

06

25

09

09

09

09

06

06

06

06

25

07

06
07
09
25

4
1

4
1

12

12

00

00

00

00

00
00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00
00
00
00

Раздео Глава

12
4
1

Пројекат

Уређење и надзор у области планирања и изградње
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
Покрајински секретаријат за енергетику, грађавинарство и саобраћај
Администрација, управљање и надзор у области просторног планирања
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
Израда, доношење и имплементација планске документације
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
Администрација, управљање и надзор у области изградње
Покрајински секретаријат за енергетику, грађавинарство и саобраћај
Подршка у изради пројектно техничке документације
Покрајински секретаријат за енергетику, грађавинарство и саобраћај

Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова
Покрајински заштитник грађана - омбудсман
Подршка културној делатности националних мањина
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе
Покрајински заштитник грађана - омбудсман
Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
Подршка националним саветима националних мањина
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
Развој вишејезичности на територији Аутономне покрајине Војводине
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
Афирмација родне равноправности
ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова
Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности
полова
ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова
Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ
ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова
Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини
ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова
Праћење и унапређивање остваривања људских права
Покрајински заштитник грађана - омбудсман
ОАСИС - Комплементарни туристички развој Киштелека и Кањиже заснован на природним ресурсима као
међуповезаним различитим елементима регионалног туристичког система
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице

Назив

148.512.693,25
108.682.271,16
39.830.422,09
32.082.271,16
32.082.271,16
76.600.000,00
76.600.000,00
34.830.422,09
34.830.422,09
5.000.000,00
5.000.000,00

20.407.995,30

43.000.000,00
24.800.000,00
24.800.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
80.000,00
80.000,00
20.407.995,30

279.748.715,74
137.397.995,30
8.600.000,00
85.830.000,00
47.920.720,44
8.600.000,00
8.600.000,00
47.840.720,44
47.840.720,44
33.000.000,00
33.000.000,00
61.600.000,00
61.600.000,00
7.610.000,00
7.610.000,00
14.780.000,00
14.780.000,00
13.030.000,00
13.030.000,00
43.000.000,00

Планирана средства
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Раздео Глава

Унапређење система заштите културног наслеђа
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
Индиректни корисници у области културе
Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног културног наслеђа
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
Подршка развоју библиотечко-информационе делатности и библиотечко-информационе делатности Савеза
слепих Војводине
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
Подршка истраживању, заштити и очувању традиционалног народног стваралаштва Срба
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
Подршка установама заштите културног наслеђа у ЈЛС од посебног интереса за АП Војводину
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
Подршка програмима Матице српске у области културе
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа
Индиректни корисници у области културе
Обнова, заштита, ревитализација и промоција културног наслеђа Сремских Карловаца
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
Пројекат заштите, очувања и дигитализације архивског филмског фонда АП Војводине
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
Пројекат Архива Војводине „Еуропеан Wомен'с Ремембранце -РЕWОМЕН“ (Европско женско сећање)
подржан средствима ЕУ фондова
Индиректни корисници у области културе
Капитално одржавање објекта Музеја савремене уметности Војводине у Новом Саду
Индиректни корисници у области културе
Капитално одржавање објекта Спомен-збирке Павла Бељанског у Новом Саду
Индиректни корисници у области културе
Капитално одржавање објекта Архива Војводине у Новом Саду
Индиректни корисници у области културе

Уређење и развој система у области културе и информисања
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
Уређење и надзор, администрација и управљање у области културе
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
Суфинансирање рада репрезентативних, односно уметничких (струковних) удружења основаних на нивоу АП
Војводине
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
Уређење, администрација и управљање у области односа са верским заједницама
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

Назив

9.292.725,84
1.300.000,00
1.300.000,00
13.419.390,37
13.419.390,37
72.026.252,63
72.026.252,63

8.000.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
3.863.300,00
3.863.300,00
7.000.000,00
7.000.000,00
608.351.838,32
608.351.838,32
64.500.000,00
64.500.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
9.292.725,84

878.563.907,16
174.173.700,00
704.390.207,16
30.810.400,00
30.810.400,00
7.000.000,00
7.000.000,00
8.000.000,00

3.750.000,00
9.499.722,88
9.499.722,88

120.247.623,51
120.247.623,51
86.128.330,07
86.128.330,07
20.869.570,56
20.869.570,56
3.750.000,00

Планирана средства

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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Раздео Глава

Међународна културна сарадња
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
Млади и наслеђе- традиција и будућност у пограничном региону
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

Систем јавног информисања
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
Унапређење професионалних стандарда
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
Јавно информисање осетљивих група
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
Подршка јавном информисању националних мањина
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
Финансирање основне делатности Јавне медијске установе РТВ
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
Индиректни корисници у области културе
Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
Подршка развоју музичког стваралаштва
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
Подршка развоју сценског стваралаштва - позориште/уметничка игра
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
Подршка раду установа у области стваралаштва
Индиректни корисници у области културе
Подршка раду Завода за културу националних мањина
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

Назив

5.327.510,28
5.327.510,28
5.327.510,28
5.327.510,28

1.270.200.000,00
1.270.200.000,00
49.200.000,00
49.200.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
312.000.000,00
312.000.000,00
900.000.000,00
900.000.000,00

1.368.044.992,56
134.000.000,00
1.234.044.992,56
8.000.000,00
8.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
1.234.044.992,56
1.234.044.992,56
51.000.000,00
51.000.000,00

Планирана средства
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Раздео Глава

Развој спортске инфраструктуре
Покрајински секретаријат за спорт и омладину
Одржавање и опремање спортских објеката, фискултурних сала и тренажних центара
Покрајински секретаријат за спорт и омладину

Омладинска политика
Покрајински секретаријат за спорт и омладину
Подршка спровођењу омладинске политике
Покрајински секретаријат за спорт и омладину
Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике
Покрајински секретаријат за спорт и омладину
Подршка даровитим младима у АП Војводини
Покрајински секретаријат за спорт и омладину

Развој система спорта
Покрајински секретаријат за спорт и омладину
Покрајински завод за спорт и медицину спорта
Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину
Покрајински секретаријат за спорт и омладину
Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме
Покрајински секретаријат за спорт и омладину
Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини
Покрајински секретаријат за спорт и омладину
Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП
Војводини
Покрајински завод за спорт и медицину спорта
Администрација, управљање и надзор
Покрајински секретаријат за спорт и омладину
Подршка спортским и физичким активностима девојчица - Активне девојчице
Покрајински секретаријат за спорт и омладину
Друштвена интеграција кроз параспорт - Параинспирисани!
Покрајински секретаријат за спорт и омладину

Назив

41.000.000,00
41.000.000,00
41.000.000,00
41.000.000,00

16.500.000,00
16.500.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00

62.576.763,10
52.969.034,44
52.969.034,44
9.347.310,00
9.347.310,00
2.961.495,93
2.961.495,93

257.374.603,47
194.797.840,37
62.576.763,10
85.000.000,00
85.000.000,00
42.520.000,00
42.520.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
62.576.763,10

Планирана средства
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17

17

17

17

17

17

17

17

11

11

17

17

17

17

17

11

11
17

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00
00

Раздео Глава
Регионални развој
Покрајински секретаријат за регионални развој међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине
Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја
Покрајински секретаријат за регионални развој међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине
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 саобраћајне инфраструктуре
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 развоја спорта
Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине
Подршка раду Развојне агенције Војводине
Покрајински секретаријат за регионални развој међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине
Покрајински секретаријат за регионални развој међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
Пројектно планирање
Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине
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
Изградња пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине"
Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине
Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде "Народно позориште-Народно
казалиште-Нéпсзíнхáз" у Суботици
Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине
Изградња објекта Студентског културног центра у Новом Саду
Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине
Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља у општини Мали Иђош
Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине
Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бачка Топола
Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине
Реконструкција и доградња постојећих објеката и изградња нових објеката у оквиру комплекса дворца
Хертеленди у Бочару, Општина Нови Бечеј
Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине
Реконструкција, доградња и изградња објеката у оквиру комплекса Дома за душевно оболела лица у Чуругу
Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине
Изградња објекта дома културе у Равном Селу
Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине

Назив

40.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
160.000.000,00
160.000.000,00

400.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
194.000.000,00
194.000.000,00
154.000.000,00
154.000.000,00
40.000.000,00

6.475.950,48
61.000.000,00
61.000.000,00
400.000.000,00

5.239.567.046,18
198.944.280,00
5.040.622.766,18
32.500.000,00
32.500.000,00
456.000.000,00
456.000.000,00
287.500.000,00
287.500.000,00
2.234.854.015,70
2.234.854.015,70
129.000.000,00
129.000.000,00
539.000.000,00
539.000.000,00
103.177.280,00
103.177.280,00
63.267.000,00
63.267.000,00
78.792.800,00
78.792.800,00
6.475.950,48

Планирана средства

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

5032

5031

5030

5028

5023

5015

5014
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1602

1509

1507

Програм
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5016

7009

Пројекат

06

06

16

16

21

21

21

16

16

16

16

16

16

16
21
21

16

16

16

16

00

00

00

00

00

01

00

00

00

00

00

00

00

00
00
01

00

00

00

00

Раздео Глава

Уређење и управљање у систему правосуђа
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице

Подстицаји развоју конкурентности привреде
Покрајински секретаријат за привреду и туризам
Служба за реализацију програма развоја Аутономне Покрајине Војводине
Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију
Подршка развоју предузетништва, микро, малих и средњих привредних друштава
Покрајински секретаријат за привреду и туризам
Промоција извоза путем сајамских наступа
Покрајински секретаријат за привреду и туризам
Подршка пословном удруживању и умрежавању
Покрајински секретаријат за привреду и туризам
Најбоље из Војводине
Покрајински секретаријат за привреду и туризам
Подршка уметничким и старим занатима
Покрајински секретаријат за привреду и туризам
Администрација, управљање и инспекцијски надзор
Покрајински секретаријат за привреду и туризам
Администрација, стручна и техничка подршка
Служба за реализацију програма развоја Аутономне Покрајине Војводине
Пословна стандардизација и сертификација
Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију
Пословни инкубатори
Служба за реализацију програма развоја Аутономне Покрајине Војводине
Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација
Покрајински секретаријат за привреду и туризам
ИПА Пројекат ,"Регионална прекогранична креативна пословна мрежа" - под акронимом ЦБ НЕТ
Покрајински секретаријат за привреду и туризам

Уређење и развој у области туризма
Покрајински секретаријат за привреду и туризам
Развој туристичког потенцијала АП Војводине
Покрајински секретаријат за привреду и туризам
Подршка Туристичкој Организацији Војводине
Покрајински секретаријат за привреду и туризам
ИПА Пројекат ,"Заједнички развој прекограничне мреже бициклистичких стаза које има приступ природи "
(Јоинт девелопмент оф цросс-бордер бицyцле нетwорк аццесинг натуре) ХУСРБ/1903/21/0113 - под
акронимом ЕцоБикеНет
Покрајински секретаријат за привреду и туризам

Назив

15.708.610,98
15.708.610,98
15.708.610,98
15.708.610,98

376.366.534,47
318.404.174,21
36.004.824,39
21.957.535,87
185.130.000,00
185.130.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
350.000,00
350.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
106.067.694,21
106.067.694,21
11.467.488,30
11.467.488,30
21.957.535,87
21.957.535,87
24.537.336,09
24.537.336,09
10.000.000,00
10.000.000,00
1.856.480,00
1.856.480,00

13.348.800,00

240.048.800,00
240.048.800,00
191.700.000,00
191.700.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
13.348.800,00

Планирана средства

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

1001

1013

1010

1009

1008

1006

1005

1004
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1002
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1002
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Програмска
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1802

1801

Програм

1004

1003

Програмска
активност
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4021

4020

4019

4018

4017

4014

4013

4009

4008

4007

4005

4004

4003

Пројекат

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Раздео Глава

Превентивна здравствена заштита
Покрајински секретаријат за здравство
Подршка превентивиним активностима за очување и унапређење здравља и подизање одговорности
појединца за сопствено здравље
Покрајински секретаријат за здравство
Неонатални скрининг на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини
Покрајински секретаријат за здравство
Рано откривање промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код
хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини
Покрајински секретаријат за здравство
Очување плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини
Покрајински секретаријат за здравство
Унапредјивање дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини
Покрајински секретаријат за здравство
Рано препознавање и смањење броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини
Војводини
Покрајински секретаријат за здравство
Прва мамографија
Покрајински секретаријат за здравство
Посебан програм јавног здравља у Аутономној покрајини Војводини
Покрајински секретаријат за здравство
Пилот пројекат раног откривања рака плућа на територији АП Војводине
Покрајински секретаријат за здравство
Терапија појединих поремећаја мокрења код деце ботоx-ом
Покрајински секретаријат за здравство
Скрининг на асимптоматску перзистентну или рекурентну микроскопску хематурију
Покрајински секретаријат за здравство
Одређивање пепсина код деце у дијагностици рефлуксне болести
Покрајински секретаријат за здравство
Превенција функционалног слепила код радно способних пацијената са нерегулисаним глаукомом помоћу
операције трабекулектомије са уградњом савременог дренажног импланта
Покрајински секретаријат за здравство

Уређење и надзор у области здравства
Покрајински секретаријат за здравство
Санитарни надзор на територији АПВ
Покрајински секретаријат за здравство
Администрација и управљање
Покрајински секретаријат за здравство

Назив

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

2.000.000,00

900.000,00
22.800.000,00
22.800.000,00
11.150.000,00
11.150.000,00
8.300.000,00
8.300.000,00
945.960,60
945.960,60
420.000,00
420.000,00
900.000,00
900.000,00
2.000.000,00

2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00

8.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
2.000.000,00

72.315.960,60
72.315.960,60
8.000.000,00

172.511.967,14
172.511.967,14
124.509.754,44
124.509.754,44
48.002.212,70
48.002.212,70

Планирана средства
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1902

1901

1807

1803

Програм

1005

5007

5006

4013

4005

Пројекат

06

06

06

06
06

11

11

07

07

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

01

00

00

00
01

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Раздео Глава

Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
Педагошки завод Војводине
Администрација, управљање и надзор
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
Развој стручно истраживачког рада у области образовања
Педагошки завод Војводине

Сарадња са дијаспором и Србима у региону
Покрајински секретаријат за регионални развој међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
Помоћ избеглим и расељеним лицима и сарадња у региону
Покрајински секретаријат за регионални развој међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

Сарадња државе са црквама и верским заједницама
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
Подршка раду црквама и верским заједницама
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

Развој инфраструктуре здравствених установа
Покрајински секретаријат за здравство
Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина
Покрајински секретаријат за здравство
Обезбеђење приорититних потреба здравствним установама за санитетским возилима, дијализним и
осталим возилима
Покрајински секретаријат за здравство
Изградња објекта Каменица 3 са Центром за уређај за позитронску емисиону томографију (ПЕТ центар)
Покрајински секретаријат за здравство

Развој квалитета и доступности здравствене заштите
Покрајински секретаријат за здравство
Хитна медицинска помоћ
Покрајински секретаријат за здравство
Сарадња са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима
Покрајински секретаријат за здравство
Обезбеђење несметаног функционисања и подизање квалитета здравствене заштите
Покрајински секретаријат за здравство
Родитељска кућа
Покрајински секретаријат за здравство
Помоћ здравственим радницима у условима заразне болести ЦОВИД-19 у здравствним установама на
територији Аутономне покрајине Војводине
Покрајински секретаријат за здравство

Назив

112.272.229,00
84.900.000,00
27.372.229,00
78.400.000,00
78.400.000,00
6.500.000,00
6.500.000,00
27.372.229,00
27.372.229,00

90.000.000,00
90.000.000,00
90.000.000,00
90.000.000,00

10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00

100.000.000,00
1.458.000.000,00
1.458.000.000,00

2.345.000.000,00
2.345.000.000,00
787.000.000,00
787.000.000,00
100.000.000,00

50.000.000,00

150.001.000,00
150.001.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
90.000.000,00
90.000.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
50.000.000,00

Планирана средства

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

1002

1001

1001

1002

1001

1010

1004

1003
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2005

2004

2003

2002

Програм

1003

4007

Пројекат

13

13

13

13

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Раздео Глава

Високо образовање
ПС за високо образовање и научноистразивачку делатност
Администрација, управљање и инспекцијски надзор
ПС за високо образовање и научноистразивачку делатност
Подршка раду високообразовних установа
ПС за високо образовање и научноистразивачку делатност
Модернизација инфраструктуре високог образовања
ПС за високо образовање и научноистразивачку делатност

Средње образовање
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
Реализација делатности средњег образовања
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
Подизање квалитета средњег образовања
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
Двојезичка настава у средњим школама
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
Модернизација инфраструктуре средњих школа
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице

Основно образовање
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
Реализација делатности основног образовања
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
Двојезичка настава у основним школама
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
Подизање квалитета основног образовања
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
Образовање одраслих
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
Модернизација инфраструктуре основних школа
Покрајински секретаријат за 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 за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице

Предшколско васпитање
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
Модернизација инфраструктуре предшколских установа
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
Подизања квалитета предшколског васпитања
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице

Назив

7.369.418.683,03
7.369.418.683,03
31.239.683,03
31.239.683,03
7.269.479.000,00
7.269.479.000,00
68.700.000,00
68.700.000,00

8.963.987.000,00
8.963.987.000,00
8.931.885.000,00
8.931.885.000,00
10.265.000,00
10.265.000,00
1.827.000,00
1.827.000,00
20.010.000,00
20.010.000,00

600.000,00

20.825.489.000,00
20.825.489.000,00
20.751.171.000,00
20.751.171.000,00
1.673.000,00
1.673.000,00
8.035.000,00
8.035.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
63.010.000,00
63.010.000,00
600.000,00

558.910.000,00
558.910.000,00
553.200.000,00
553.200.000,00
5.010.000,00
5.010.000,00
700.000,00
700.000,00
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00

00

00

00
00
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03
40

Пројекат

Управљање јавним дугом
Покрајински секретаријат за финансије
СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА
Покрајински секретаријат за финансије

Подршка раду Владе
Покрајинска влада
Секретаријат покрајинске владе
Организација, редован рад и одлучивање
Покрајинска влада
Стручни, административни и оперативни послови секретаријата
Секретаријат покрајинске владе

Политички систем
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине
Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Покрајински секретаријат за финансије
Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине Аутономне покрајине
Војводине
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине
Активности органа за спровођење избора
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине
Стручни, административни и технички послови Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине
ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ АКТИВНОСТИ
Покрајински секретаријат за финансије
Мултимедијална и интерактивна поставка у Скупштини Аутономне покрајине Војводине
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

Подршка у образовању ученика и студената
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПС за високо образовање и научноистразивачку делатност
Систем установа студентског стандарда
ПС за високо образовање и научноистразивачку делатност
Регресирање студентског превоза
ПС за високо образовање и научноистразивачку делатност
Реализација делатности установа ученичког стандарда
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
Подизање квалитета ученичког стандарда
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
Регресирање превоза ученика средњих школа
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице

Назив

1.910.784.716,36
1.910.784.716,36
1.910.784.716,36
1.910.784.716,36

122.645.842,55
30.501.373,20
92.144.469,35
30.501.373,20
30.501.373,20
92.144.469,35
92.144.469,35

272.721.129,96
21.786.000,00
21.786.000,00
123.731.073,05
123.731.073,05
17.239.374,60
17.239.374,60
796.200,00
796.200,00

436.273.777,61
295.303.329,96
123.731.073,05
17.239.374,60
272.721.129,96

847.715.000,00
454.928.000,00
392.787.000,00
378.787.000,00
378.787.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
299.918.000,00
299.918.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
151.000.000,00
151.000.000,00
3.010.000,00
3.010.000,00
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10

00

00

00

00
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00

00

00

00

00

00
00
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10
42

Пројекат

Интервенцијска средства
Покрајински секретаријат за финансије
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА
Покрајински секретаријат за финансије
СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА
Покрајински секретаријат за финансије

Управљање робним резервама
Дирекција за робне резерве АП Војводине
Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви
Дирекција за робне резерве АП Војводине
Администрација и управљање
Дирекција за робне резерве АП Војводине

Ревизија јавних средстава
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

Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система
Покрајински секретаријат за финансије
Служба за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине
ПОСЛОВИ БУЏЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА И АДМИНИСТРАТИВНА
ПОДРШКА ПРОЦЕСИМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ
Покрајински секретаријат за финансије
Инспекцијска контрола
Служба за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине

Назив

75.189.698.272,69

858.239.565,74
858.239.565,74
838.239.565,74
838.239.565,74
20.000.000,00
20.000.000,00

189.911.726,64
189.911.726,64
151.564.958,67
151.564.958,67
38.346.767,97
38.346.767,97

15.438.199,18
15.438.199,18
15.438.199,18
15.438.199,18

213.821.228,09
24.018.516,45
24.018.516,45

237.839.744,54
213.821.228,09
24.018.516,45
213.821.228,09

Планирана средства
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III ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ О ИЗВРШАВАЊУ БУЏЕТА
Члан 13
Обавезе преузете у складу са законом, које су планиране из извора финансирања 01 – Општи
приходи и примања буџета, извршаваће се сразмерно оствареним приходима. Ако се у току
године приходи чији је основ остваривања исказан класификацијом извора финансирања 01 –
Општи приходи и примања буџета – смање, расходи и издаци буџета извршаваће се по
приоритетима, и то: обавезе које проистичу по основу отплате јавног дуга, обавезе утврђене
законским прописима на постојећем нивоу и стални трошкови неопходни за несметано
функционисање корисника буџетских средстава.
Расходи и издаци планирани из извора финансирања 07 – Трансфери од других нивоа
власти, могу се извршавати у висини и за намене за које су трансферни приходи остварени.
Расходи и издаци планирани из извора финансирања 10 – Примања од домаћих
задуживања, могу се извршавати до висине остварених примања од задуживања, а највише до
висине утврђеног расхода односно издатка из овог извора финансирања.
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, могу се извршавати до висине пренетих неутрошених средстава
из ранијих година, а највише до висине утврђених расхода и издатака из ових извора
финансирања.
За апропријације утврђене чланом 11. ове одлуке из других извора финансирања, директни и
индиректни корисници средстава буџета Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту:
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 када пренета средства која потичу од других извора
финансирања 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. 1–5 овог члана.
Корисник буџетских средстава – код кога се у току године умање одобрене апропријације због
извршења принудне наплате – за износ умањења предузеће одговарајуће мере ради
прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити умањење обавезе, односно
продужење уговорног рока за плаћање или тако што ће отказати уговор, односно предложити
измену прописа који је основ за настанак и плаћање обавеза.
Члан 14
Ако се у току фискалне године расходи и издаци повећају или приходи смање, Покрајинска
влада, на предлог Покрајинског секретаријата за финансије, може обуставити извршење
појединих расхода и издатака, не дуже од 45 дана.
Уколико у току реализације средстава предвиђених овом одлуком дође до измена у
Правилнику о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем,
Покрајински секретаријат за финансије извршиће одговарајуће усклађивање ове одлуке.
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Члан 15
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 16
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 с критеријумима које прописује
Покрајинска влада.
Члан 17
Корисници јавних средстава чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, који користе
средства буџета АП Војводине за претфинансирање донаторских пројеката, дужни су да
приходе остварене по основу рефундације од донатора, врате у буџет Аутономне покрајине
Војводине на коришћење, као општи приход буџета у текућој години, а најкасније након
реализације пројекта.
Члан 18
Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају
обавезе 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 19
Јавна предузећа и други облици организовања, чији је оснивач Аутономна покрајина
Војводина, дужни су да најмање 75% сразмерног дела нето добити, односно вишка прихода
над расходима, по завршном рачуну за 2020. годину, који припада Аутономној покрајини
Војводини као оснивачу, уплате у буџет Аутономне покрајине Војводине, најкасније до 30.
новембра 2021. године.
Привредна друштва чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина или у којима Аутономна
покрајина Војводина, односно правно лице чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина
има учешће у власништву, дужна су да – најкасније до 30. новембра 2021. године – у буџет
Аутономне покрајине Војводине, уплате 100% сразмерног дела нето добити по завршном
рачуну за 2020. 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, обавеза по основу уплате добити мо ж е би т и у мање на
субјекту из ст. 1. и 2. овог члана који – уз сагласност Покрајинске владе – донесе одлуку да из
добити покрије губитак из ранијих година или да повећа капитал, а расположива ликвидна
средства употреби за финансирање инвестиција.
Члан 20
Овлашћује се покрајински секретар надлежан за послове финансија да новчана средства на
консолидованом рачуну трезора Аутономне покрајине 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 21
Ради обезбеђивања транспарентности употребе средстава буџета Аутономне покрајине
Војводине, поштовања начела законитости, економичности и ефикасности њиховог
коришћења, чл. 22–26. ове одлуке уређују начин и поступак доделе средстава из буџета
Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину, који су дужни да спроводе корисници
буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине.
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Члан 22
Руководилац корисника буџетских средстава доноси одлуку о спровођењу поступка за доделу
средстава, на један од начина прописан овом одлуком, након испуњења следећих услова:
-

доношења финансијског плана усклађеног са одобреним апропријацијама у буџету;

добијања сагласности надлежног органа на програм рада односно друга акта, уколико је
таква сагласност предвиђена другим прописом.
Члан 23
Корисници буџетских средстава примењују један од прописаних поступака доделе средстава
утврђених овом одлуком, за све апропријације изнад износа који је утврђен Законом о јавним
набавкама, а до ког се одредбе овог закона не примењују, уколико другим прописом није
другачије одређено.
За набавку добара и услуга, као и за извођење радова, спроводи се поступак јавних набавки,
у складу с прописима који регулишу јавне набавке.
Јавни оглас спроводи се приликом 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 давање непосредне противнакнаде у добрима или у услугама.
За активности за које се додела средстава не може спроводити по поступцима наведеним у
ст. 2. и 3. овог члана, спроводи се јавни конкурс. За спровођење јавног конкурса, корисник
буџетских средстава образује комисију и утврђује критеријуме за доделу средстава.

Члан 24
Поступак утврђен чланом 23. ове одлуке не спроводи се за следеће:
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, уколико је актом којим је одобрен
трансфер утврђен и корисник, односно прималац средстава;
4. расходе односно издатаке чија је вредност до износа који је Законом о јавним
набавкама ослобођен јавне набавке, уколико другим прописом није другачије одређено;
5. расходе и издатке за које су примаоци средстава одређени законом, односно актима
које доносе или на њих дају сагласност Скупштина Аутономне покрајине Војводине, односно
Покрајинска влада;
6. расходе планиране за капиталне – инвестиционе пројекте који су у овој одлуци у
програмској класификацији исказани као пројекти, а у случајевима када је прималац средстава
одређен инвестиционо-техничком документацијом као инвеститор – у смислу прописа којима
се уређују планирање и изградња или када је прималац средстава одређен као носилац
инвестиционог улагања посебним актом.
Средства из става 1. тачка 4. овог члана додељују се на основу образложених захтева о
којима одлучује руководилац корисника буџетских средстава.
Члан 25
Обавезни елементи јавног огласа јесу: назив акта на основу ког се расписује оглас, 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, као и други подаци који су важни за спровођење јавног огласа,
односно за утврђивање квалификованости подносиоца пријаве на јавни оглас.
Обавезни елементи јавног конкурса јесу: назив акта на основу ког се расписује јавни
конкурс, висина укупних средстава предвиђених за доделу по јавном конкурсу, право учешћа
на јавном конкурсу, програм односно пројектни задатак, начин подношења пријава на јавни
конкурс, критеријуми за оцену пријава, рок за подношење пријава односно рок до када је
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јавни конкурс отворен, као и други подаци који су важни за спровођење јавног конкурса
односно утврђивање квалификованости подносиоца пријаве на јавни конкурс.
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 у надлежном органу, осим за јединице
локалне самоуправе и њихове директне и индиректне кориснике, као и за кориснике буџета
Републике Србије, а за физичка лица, ангажована по уговорима за рад ван радног односа,
фотокопију личне карте и доказ о радном статусу (незапослен, запослен или пензионер).
Корисник буџетских средстава може прописати и другу неопходну документацију у вези с
потврђивањем легитимитета, статуса, бонитета подносиоца и слично.
Документација из става 3. овог члана обавезна је и за доделу средстава на основу члана 27. ове
одлуке, као и за доделу средстава на основу члана 24. став 1. т. 2. до 5, за која није обавезно
спровођење прописаног поступка доделе средстава на начин предвиђен чланом 23. ове
одлуке.
Члан 26
Јавни оглас и јавни конкурс објављују се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”,
у једном од јавних гласила које покрива целу територију Аутономне покрајине Војводине и на
интернет страници корисника буџетских средстава.
Јавни оглас и јавни конкурс могу се објавити и на језицима националних мањина –
националних заједница, који су у службеној употреби у раду органа Аутономне покрајине
Војводине.
Члан 27
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 28
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 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 29
Расходе и издатке планиране у члану 11. ове одлуке, директни корисник буџетских
средстава, уз одобрење покрајинског органа управе надлежног за послове финансија, може
преусмеравати у складу са Законом о буџетском систему.
Поступак доделе средстава из буџета, прописан овом одлуком, корисник буџетских средстава
дужан је да примењује и за средства увећана променом апропријације, на начин наведен у
ставу 1. овог члана.
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Члан 30
У уговору или другом правном акту, којим корисник буџетских средстава преузима обавезе
као давалац средстава, дужан је да посебним одредбама предвиди следеће:
1. 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. примаоци средстава д у ж н и с у д а служби буџетске инспекције омогуће несметану
контролу наменског и законитог коришћења средстава по предмету уговора код примаоца
средстава;
3. корисници средстава у о б а в е з и с у да даваоцу средстава подносе извештај о
коришћењу средстава, најкасније у року од 15 дана од рока утврђеног за реализацију
намене, за коју су средства примљена с припадајућом документацијом коју су оверила
одговорна лица.
Члан 31
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 с
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 покрајинског органа надлежног за послове финансија, односно лице које он
овласти, у складу с ликвидним могућностима буџета, одговоран је за одобравање преузимања
обавеза и плаћања по поднетом захтеву корисника буџетских средстава у смислу
усклађености захтева с финансијским планом директног корисника буџетских средстава,
односно с расподелом средстава индиректним корисницима, у оквиру одобрених
апропријација директном кориснику.
Члан 32
Број и структура запослених по корисницима јавних средстава за које су – у целини или
делимично – обезбеђена средства за плате овом одлуком, приказан је следећом табелом:

Организациони
облик

Табела 1: БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ КОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОЈЕ СУ У ЦЕЛИНИ ОБЕЗБЕЂЕНА СРЕДСТВА ЗА ПЛАТЕ

Назив органа

Директни буџетски корисници
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ,ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ
МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО
ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ,
МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

Функционери

Службеници
на положају

Службеници на
извршилачком
радним
местима
и намештеници
(на неодређено
време)

117

90

1071

69

0

0

6

3

4
5

Службеници на
извршилачком
радним местима
и намештеници
(на одређено време)

Приправнци

Укупно

110

1

1389

0

0

69

61

3

1

74

0
2

0
38

0
8

0
0

4
53

2

9

48

6

0

65

1

6

89

8

0

104

2

6

40

3

0

51

0

4

74

16

0

94

2

5

36

4

0

47

2

5

68

7

0

82

2

4

32

8

0

46
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Укупно:
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ
И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ
ОРГАНА
УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ
СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ
СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН
ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ
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1

7

45

0

0

53

0

5

23

1

0

29

2

6

48

1

0

57

2
2

5
5

18
40

0
9

0
0

25
56

2

5

60

2

0

69

1

1

13

0

0

15

0

5

267

27

0

299

0

3

19

2

0

24

0

1

4

0

0

5

0

1

7

3

0

11

0

1

6

1

0

8

0

1

9

1

0

11

5

0

19

0

0

24

7

0

7

0

0

14

117

90

1071

110

1

1389

Oрганизациони
облик

Економска
класификација

Табела 2: БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ КОД ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АП ВОЈВОДИНЕ И ОСТАЛИХ КОРИСНИКА
КОЈИ ПРИПАДАЈУ СИСТЕМУ АП ВОЈВОДИНА, А ЗА КОЈЕ СУ У ЦЕЛИНИ ИЛИ ДЕЛИМИЧНО ОБЕЗБЕЂЕНА СРЕДСТВА ЗА ПЛАТЕ

Индиректни буџетски корисници
ПЕДАГОШКИ ЗАВОД ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД
ВОЈВОЂАНСКИ СИМФОНИЈСКИ ОРКЕСТАР, НОВИ САД
ГАЛЕРИЈА ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ - ПОКЛОН ЗБИРКА РАЈКА
МАМУЗИЋА, НОВИ САД
ИЗДАВАЧКИ ЗАВОД „ФОРУМ“ FORUM КÖNYVKIADÓ INTÉZET
МУЗЕЈ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД
МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД
„МУЗЕЈ 20 21“, НОВИ САД
НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ СУБОТИЦА - NARODNO KAZALIŠTE SUBOTICA NÉPSZÍNHÁZ SZABADKA
ПОЗОРИШНИ МУЗЕЈ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД
ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ,
ПЕТРОВАРАДИН
СПОМЕН-ЗБИРКА ПАВЛА БЕЉАНСКОГ, НОВИ САД
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“, НОВИ САД
ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ, НОВИ САД
ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ НОВИ САД
ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ СУБОТИЦА
ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ, НОВИ САД
ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА, НОВИ САД
ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ПОСЛОВНУ СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И
СЕРТИФИКАЦИЈУ, НОВИ САД
ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ
ВЕШТИНАМА, НОВИ САД
СРПСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ - НОВИ САД
АРХИВ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД
Остали КЈС којима се обезбеђују плате у целини или делимично из Буџета АПВ
ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“, НОВИ САД
ЗАВОД ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА - VAJDASÁGI MAGYAR
MŰVELŐDÉSI INTÉZET, СЕНТА
ЗАВОД ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ РУМУНА – INSTITUTUL DE CULTURÃ
AL ROMÂNILOR DIN VOIVODINA, ЗРЕЊАНИН
ЗАВОД ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ РУСИНА - ЗАВОД ЗА КУЛТУРУ
ВОЙВОДЯНСКИХ РУСНАЦОХ, НОВИ САД
ЗАВОД ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ СЛОВАКА - ÚSTAV PRE KULTÚRU
VOJVODINSKYCH SLOVÁKOV, НОВИ САД
ЗАВОД ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ ХРВАТА - ZAVOD ZA KULTURU
VOJVOĐANSKIH HRVATA, СУБОТИЦА
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Именована и
постављена
лица

Број
запослених на
неодређено
време

Број
запослених на
одређено
време

Укупан број
запослених

21

1.026

69

1.116

411 и 412
411 и 412

1
1

9
2

2
0

12
3

411 и 412

1

9

2

12

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

1
1
1
1

8
106
17
0

1
6
0
0

10
113
18
1

411 и 412

1

69

31

101

411 и 412

1

16

2

19

411 и 412

1

39

3

43

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

1
1
1
1
1
1
1

13
16
13
18
7
42
34

3
0
0
0
0
2
2

17
17
14
19
8
45
37

411 и 412

1

7

1

9

411 и 412

1

12

1

14

411 и 412
411 и 412
465
451

1
1
1
1
0

522
67
619
9
447

12
1
64
0
40

535
69
684
10
487

481

0

10

1

11

481

0

3

1

4

481

0

1

1

2

481

0

3

1

4

481

0

2

1

3
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Укупно:
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ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА, НОВИ САД
ФОНД ЗА ИЗБЕГЛА, РАСЕЉЕНА ЛИЦА И ЗА САРАДЊУ СА СРБИМА У РЕГИОНУ,
НОВИ САД
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА, НОВИ САД
ФОНД „ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ“ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
НОВИ САД
РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ВОЈВОДИНЕ Д.О.О. НОВИ САД
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“, НОВИ САД
УСТАНОВА - ЦЕНТАР ЗА ПРИВРЕДНО-ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
ВОЈВОДИНЕ, БАНОШТОР
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД
ПОКРАЈИНСКИ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ, НОВИ САД
ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР НОВИ САД - BUSINESS INCUBATOR NOVI SAD
Д.О.О. НОВИ САД
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6

465

0

4

2

465

0

6

1

7

465

0

5

1

6

465

0

29

5

34

424
424

0
0

22
47

1
5

23
52

451

0

21

1

22

465
465

0
0

8
1

1
1

9
2

465

0

1

1

2

22

1.645

133

1.800

17. децембар 2020.
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IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 33
Директни корисници буџетских средстава који су – у буџетском смислу – одговорни за
индиректне кориснике буџетских средстава, у обавези су да изврше расподелу средстава
индиректним корисницима у оквиру својих одобрених апропријација и да о томе обавесте
сваког индиректног корисника, на начин и у року прописаним Законом о буџетском систему.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава у обавези су да донесу финансијски
план за 2021. годину, усклађен са апропријацијама одобреним овом одлуком, односно са
утврђеном расподелом средстава по поступку из става 1. овог члана.
Методолошко упутство за израду финансијског плана из става 2. овог члана доноси покрајински
орган надлежан за послове финансија. Поменутим упутством нарочито се утврђују садржај
и динамика припреме и доношења финансијског плана, као и ниво економске
класификације и класификације извора финансирања, којим се приказује детаљнији
распоред средстава по апропријацијама одобреним овом одлуком.
Члан 34
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 2020. године – пренета у складу с
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину.
Члан 35
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине
Војводине”, а примењиваће се од 1. јануара 2021. године.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
101 Број: 40-107/2020-01
Нови Сад, 17. децембар 2020. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Иштван Пастор, с.р.
Pásztor István, s.k.
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1055.
На основу члана 77. ст. 1. и 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 - др. закон, 95/18 - др.
закон и 86/19 - др. закон), члана 31. алинеја 2. Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“, број
20/14) и Закључка Покрајинске владе (127 број: 120-153/2020 од
25.11.2020. године и 127 број: 120-153/2020 од 02.12.2020. године),
Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној дана 17. децембра 2020. године, доноси
ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О КАДРОВСКОМ ПЛАНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2021. ГОДИНУ
Члан 1.
Доноси се Кадровски план Аутономне покрајине Војводине за
2021. годину.
Кадровски план Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину приказује постојећи број и број који је потребан у 2021. години - функционера, службеника према положајима или звањима,
намештеника и приправника, који су у радном односу на неодређено време или на одређено време (по утврђеном мандату,
у кабинету изабраног лица или због повећаног обима посла) у:
Скупштини Аутономне покрајине Војводине, Служби Скупштине Аутономне покрајине Војводине, Покрајинској влади, Секретаријату Покрајинске владе, Покрајинском секретаријату за
пољопривреду, водопривреду и шумарство, Покрајинском секреР.бр.
1.

таријату за образовање, прописе, управу и национале мањине националне заједнице, Покрајинском секретаријату за културу,
јавно информисање и односе с верским заједницама, Покрајинском секретаријату за здравство, Покрајинском секретаријату за
социјалну политику, демографију и равноправност полова, Покрајинском секретаријату за финансије, Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну
самоуправу, Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту
животне средине, Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност, Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај, Покрајинском
секретаријату за спорт и омладину, Покрајинском секретаријату
за привреду и туризам, Управи за капитална улагања Аутономне
покрајине Војводине, Дирекцији за робне резерве Аутономне покрајине Војводине, Управи за заједничке послове покрајинских
органа, Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине,
Служби за реализацију програма развоја Аутономне покрајине
Војводине, Служби за управљање људским ресурсима, Служби
за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне
покрајине Војводине, Служби за буџетску инспекцију Аутономне
покрајине Војводине, Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману и Правобранилаштву Аутономне покрајине Војводине
(у даљем тексту: покрајински органи).
Кадровски план Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину сачињава се на основу кадровских планова покрајинских
органа.
Члан 2.
Табеларни приказ броја запослених у покрајинским органима,
на дан 25.11.2020. године:

ЗАПОСЛЕНИ

БРОЈ

ФУНКЦИОНЕРИ

104

1.1 ПО УТВРЂЕНОМ МАНДАТУ

100

1.2 У КАБИНЕТУ ИЗАБРАНОГ ЛИЦА
2.

17. децембар 2020.

4

СЛУЖБЕНИЦИ
2.1. СЛУЖБЕНИЦИ НА ПОЛОЖАЈУ

74

2.2. СЛУЖБЕНИЦИ НА ИЗВРШИЛАЧКИМ МЕСТИМА
(радни однос на неодређено време)

811

виши саветник

82

самостални саветник

164

саветник

406

млађи саветник

44

сарадник

28

млађи сарадник

5

виши референт

79

референт

2

млађи референт

1

2.3. СЛУЖБЕНИЦИ НА ИЗВРШИЛАЧКИМ МЕСТИМА
(радни однос на одређено време-повећан обим посла)

12

виши саветник

0

самостални саветник

0

саветник

9

млађи саветник

2

сарадник

0

млађи сарадник

0

виши референт

1

референт

0

млађи референт

0

17. децембар 2020.
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НАМЕШТЕНИЦИ
3.1.НАМЕШТЕНИЦИ (радни однос на неодређено време)

4.

198

3.2.НАМЕШТЕНИЦИ
(радни однос на одређено време-повећан обим посла)

8

ПРИПРАВНИЦИ

0
Члан 3.

Табеларни приказ планираног броја запослених у покрајинским органима у 2021. години:
Р.бр.
1.

ЗАПОСЛЕНИ

БРОЈ

ФУНКЦИОНЕРИ

117

ПО УТВРЂЕНОМ МАНДАТУ

109

1.2. У КАБИНЕТУ ИЗАБРАНОГ ЛИЦА
2.

3.

4.

8

СЛУЖБЕНИЦИ
2.1. СЛУЖБЕНИЦИ НА ПОЛОЖАЈУ

90

2.2. СЛУЖБЕНИЦИ НА ИЗВРШИЛАЧКИМ МЕСТИМА
(радни однос на неодређено време)

868

виши саветник

84

самостални саветник

171

саветник

449

млађи саветник

49

сарадник

30

млађи сарадник

2

виши референт

79

референт

4

млађи референт

0

2.3. СЛУЖБЕНИЦИ НА ИЗВРШИЛАЧКИМ МЕСТИМА
(радни однос на одређено време-повећан обим посла)

88

виши саветник

0

самостални саветник

2

саветник

58

млађи саветник

11

сарадник

11

млађи сарадник

0

виши референт

6

референт

0

млађи референт

0

НАМЕШТЕНИЦИ
3.1.НАМЕШТЕНИЦИ
(радни однос на неодређено време)

203

3.2.НАМЕШТЕНИЦИ
(радни однос на одређено време-повећан обим посла)

22

ПРИПРАВНИЦИ

1

Члан 4.
Попуњавање упражњених радних места у покрајинским органима у 2021. години може се вршити у складу са планираним
бројем и структуром запослених у овом кадровском плану.
Члан 5.
Ова покрајинска скупштинска одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“, а примењује се од 1. јануара 2021. године.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
101 Број: 119-4/2020-01
Нови Сад, 17. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Иштван Пастор, с.р.
Pásztor István, s.k.

Страна 2012 - Броj 66

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

1056.

17. децембар 2020.
Члан 5.

На основу члана 55. став 3. и члана 31. алинеја 2. Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“ број: 20/14),
Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 17. децембра 2020. године, донела је
ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ
ОДЛУКЕ О ПОКРАЈИНСКОЈ УПРАВИ

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
101 Број: 020-71/2020-01
Нови Сад, 17. децембар 2020. године

ПОТПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Александра Малетић, с.р.

Члан 1.
У Покрајинској скупштинској одлуци о Покрајинској управи
(„Службени лист АПВ“ број: 37/14, 54/14 - други пропис, 37/16,
29/17 и 24/19) у члану 35а. став 5, речи: „прати стање и предлаже мере у области обезбеђивања социјалне сигурности избеглих,
прогнаних и расељених лица;“, бришу се.
Члан 2.
У члану 38. став 1. после речи: „прати, надзире и помаже рад
Развојне агенције Војводине доо Нови Сад“ додаје се запета и
речи: „прати, надзире и помаже рад фондова чији је оснивач АП
Војводина, из надлежности Секретаријата“.
У ставу 2. после речи: „за равномерни регионални развој“, брише се тачка зарез и ставља тачка, а речи: „предлаже једног члана
тендерске и аукцијске комисије када је субјект приватизације с
територије АП Војводине; учествује у припреми стратешких докумената и акционих планова којима се утврђују начела, циљеви и
приоритети развоја електронских комуникација у Републици Србији; учествује у доношењу плана намене радиофреквенцијских
опсега и плана расподеле радио-фреквенција; учествује у утврђивању начина коришћења преосталог опсега радио-фреквенција
намењених земаљској дигиталној радиодифузији, као и пружању
широкопојасних сервиса (дигитална дивиденда).“ се бришу.
После става 3. додаје се нов став 4. који гласи:
„Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу прати стање и предлаже
мере у области обезбеђивања социјалне сигурности избеглих,
прогнаних и расељених лица и помаже развијање сарадње у региону.“
Досадашњи ставови 4-6. постају ставови 5-7.
Члан 3.
У члану 43. став 2. после речи: „у складу са законом,“ додају
се речи: „предлаже једног члана тендерске и аукцијске комисије када је субјект приватизације с територије АП Војводине;
учествује у припреми стратешких докумената и акционих планова којима се утврђују начела, циљеви и приоритети развоја
електронских комуникација у Републици Србији; учествује у
доношењу плана намене радиофреквенцијских опсега и плана
расподеле радио-фреквенција; учествује у утврђивању начина
коришћења преосталог опсега радио-фреквенција намењених земаљској дигиталној радиодифузији, као и пружању широкопојасних сервиса (дигитална дивиденда) и“.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 4.
Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију
и равноправност полова, Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Покрајински секретаријат за привреду и туризам ускладиће своја
акта о унутрашњој организацији и систематизацији радних места
са одредбама ове одлуке у року од 30 дана од дана њеног ступања
на снагу.

1057.
На основу члана 16. став 1, као и чл. 25. алинеја петнаеста и 31.
алинеја друга Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 20/14), а у вези с чланом 3. став 1. и с чланом
5. ст. 2. и 3. Закона о избеглицама („Службени гласник РС”, број
18/92, „Службени лист СРЈ”, број 42/02 – одлука СУС и „Службени
гласник РС”, број 30/10), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 17. децембра 2020. године, донела је
ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ФОНДА ЗА
ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И
РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА
Члан 1.
Назив Одлуке о оснивању Фонда за пружање помоћи избеглим,
прогнаним и расељеним лицима („Службени лист Аутономне покрајине Војводине”, број 19/2006) мења се и гласи „Покрајинска
скупштинска одлука о оснивању Фонда за избегла, расељена
лица и за сарадњу са Србима у региону”.
Члан 2.
Члан 1. мења се и гласи:
„Члан 1.
Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, основан Одлуком о оснивању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима („Службени лист АПВ”,
број 19/06), наставља с радом под називом Фонд за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону (у даљем тексту: Фонд).
Фонд се бави пружањем помоћи избеглим и расељеним лицима, као и остваривањем сарадње у региону.
Овом одлуком уређују се положај, начин финансирања, делатност, управљање и друга питања од значаја за рад Фонда.”
Члан 3.
После члана 1. додаје се нови члан 1а који гласи:
„Члан 1а
Следe објашњењa у вези с појединим појмовима употребљеним
у овој одлуци.
Под изразом „избегла лица” подразумевају се лица која су – услед догађаја од 1991. до 1998. године и њихових последица – избегла или прогнана из бивших југословенских република на територију Републике Србије,
а не могу или због страха од прогона односно дискриминације не желе да
се врате на територију с које су избегла, а имају пребивалиште односно
боравиште на територији Аутономне покрајине Војводине и која у складу
са законом имају или су имала статус избеглог односно прогнаног лица.
Под изразом „расељена лица” подразумевају се лица која су
интерно расељена с територије Косова и Метохије, а која имају
боравиште на територији Аутономне покрајине Војводине и која
у складу са законом имају статус интерно расељеног лица.

17. децембар 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Под изразом „Срби у региону” подразумевају се припадници
српског народа који живе у Републици Словенији, Републици Хрватској, Босни и Херцеговини, Црној Гори, Републици Северној Македонији, Румунији, Републици Албанији и Републици Мађарској.
Под изразом „корисник” подразумевају се избегла и расељена
лица, Срби у региону, институције, организације, удружења и фондације Срба у региону и одговарајуће територијалне заједнице и
јединице локалне самоуправе других држава у којима живе Срби.
Под изразом „сарадња у региону” подразумева се сарадња с
корисницима.”
Члан 4.

Средства за рад Фонда обезбеђују се из:
1. буџета Републике Србије и буџета Аутономне покрајине
Војводине;
2. донација, прилога и помоћи домаћих и страних физичких и правних лица;
3. других извора – у складу са законом.
Члан 8.
У члану 9, 11, 13 и 16. став 2. речи: „Извршно веће Аутономне
покрајине Војводине” у одређеном падежу, замењује се речима:
„Покрајинска влада” у одговарајућем падежу.
Члан 9.

Члан 2. мења се и гласи:
Члан 14. мења се и гласи:

„Члан 2.
Фонд има својство правног лица, с правима, обавезама и одговорностима утврђеним овом одлуком.
Назив Фонда јесте: „Фонд за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону”.
Седиште Фонда је у Новом Саду, на Булевару Михајла Пупина 25.”
Члан 5.
Члан 3. мења се и гласи:

„Члан 14.
Директор Фонда:
представља и заступа Фонд;
организује и руководи радом Фонда;
предлаже акте које доноси управни одбор;
извршава одлуке управног одбора Фонда;
доноси акт о организацији и систематизацији радних
места;
- врши и друге послове утврђене законом и статутом Фонда.”

-

„Члан 3.

Члан 10.

У складу са законом и овом одлуком, Фонд:
1. предлаже, организује и подржава културну, просветну,
научну и спортску сарадњу Аутономне покрајине Војводине са Србима у региону;
2. иницира и подржава активности које су усмерене на чување и неговање српског језика и ћириличког писма, као
и чување и неговање српског културног, етничког и верског идентитета;
3. реализује активности које су усмерене на привредно повезивање, сарадњу и јачање веза Аутономне покрајине
Војводине са Србима у региону;
4. иницира и подржава активности опремања и унапређивања капацитета организација, институција, фондација и
локалних заједница Срба у региону;
5. подржава активности у вези са информисањем корисника и јавности о питањима значајним за кориснике и за
друштвену заједницу у целини;
6. пружа помоћ у погледу стамбеног збрињавања избеглих
и расељених лица;
7. пружа помоћ за одрживи повратак избеглих и расељених
лица;
8.
предлаже надлежним органима мере усмерене на
трајну и одрживу интеграцију и повратак избеглих и расељених
лица;
9. предлаже и подржава реализацију програма запошљавања и економског оснаживања избеглих и расељених
лица;
10. покреће и подржава иницијативе, активности и мере усмерене на пружање помоћи посебно угроженим групама
корисника (нпр. лица са инвалидитетом, социјално угрожена лица, млади);
11. иницира и подржава различите програме међурегионалне сарадње с корисницима.”
Члан 6.

Члан 7.

„Члан 6.

У члану 16. став 1. бришу се речи „и завршни рачун”, а у ставу
2. после речи „годишњи програм рада” ставља се зарез и додају се
речи „завршни рачун”.
Члан 11.
Члан 17. мења се и гласи:
„Члан 17.
Конкретне мере, облици и ближи услови за пружање помоћи и
остваривање сарадње, у складу са овом одлуком, биће утврђени
посебним актима Фонда.”
Члан 12.
Чланови 18, 19. и 20. се бришу.
Члан 13.
Покрајинска влада именоваће управни одбор, надзорни одбор
и директора Фонда у року од 30 дана од дана ступања на снагу
ове одлуке.
Члан 14.
Управни одбор Фонда ће усагласити Статут Фонда и друга
општа акта са овом одлуком у року од 30 дана од дана њеног ступања.
Члан 15.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Члан 4. се брише.

Члан 6. мења се и гласи:

Број 66 - Страна 2013

101 Број: 025-6/2020-01
Нови Сад, 17. децембар 2020. године

ПОТПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Александра Малетић, с.р.

Страна 2014 - Броj 66

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

1058.
На основу члана 31. алинеја 5. Статута Аутономне покрајине
Војводине („Службени лист АПВ”, број: 20/14) и члана 12. став
6. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, број:
25/19), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници
одржаној 17. децембра 2020. године, донела је
ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ПРОГРАМУ НЕОНАТАЛНОГ СКРИНИНГА
НА ЦИСТИЧНУ ФИБРОЗУ
У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
ЗА 2021. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом покрајинском скупштинском одлуком (у даљем тексту:
Одлука) утврђује се Програм неонаталног скрининга на цистичну
фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину,
као и 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
101 Број: 5-9/2020-01
Нови Сад, 17. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Иштван Пастор, с.р.
Pásztor István, s.k.

ПРОГРАМ
НЕОНАТАЛНОГ СКРИНИНГА
НА ЦИСТИЧНУ ФИБРОЗУ
У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
ЗА 2021. ГОДИНУ
I
Приказ и анализа постојеће ситуације
Цистична фиброза јесте најчешћа генска, аутосомно
рецесивна болест људи беле расе. То је хронична, прогресивна,
мултисистемска болест која у првом реду захвата плућа и
панкреас. Болест плућа доводи до учесталих инфекција плућног
паренхима, хроничне колонизације бактеријама, потом и
настанка структурног оштећења у виду појаве бронхиектазија,
респираторне инсуфицијенције. Као компликација болести,
с временом се јавља оштећење свих органских система,
настају дијабетес мелитус, остеопороза, артропатија, срчана
инсуфицијенција. Половином XX века – када је болест откривена
– деца оболела од цистичне фиброзе умирала су током прве
године живота. Данас, раном дијагностиком, раним лечењем, те
применом нових лекова, просечан век оболелих јесте преко 40
година. Сматра се да ће ови пацијенти – код којих је дијагноза
постављена путем неонаталног скрининга и код којих је
рано започето спровођење свих превентивних и терапијских
интервенција – доживети пету или шесту деценију.
Спровођење скрининга започето је спорадично пре тридесет
година, а последњих десет година, бројне земље Европске
уније, све државе Сједињених Америчких Држава, Русија и
поједине земље Јужне Америке увеле су скрининг – као редовну
дијагностичку методу цистичне фиброзе. У Европи се скрининг
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спроводи регионално или – све чешће – као свеобухватан
национални програм. У Аутономној покрајини Војводини (у
даљем тексту: АП Војводина), у оквиру овог програма, скрининг
се спроводи од 2009. године. Од 2018. године, пилот-пројекат
скрининга спроводи се у Македонији, а у току су припреме за
увођење скрининга у Словенији, Грчкој и Мађарској.
Корист раног постављања дијагнозе цистичне фиброзе
неонаталним скринингом јесте вишеструка:
- значајно боље преживљавање оболелих, дужи и квалитетнији живот – до пре тридесет година, болест се завршавала летално у раном детињству; пацијенти код којих
је дијагноза постављена рано – неонаталним скринингом, доживеће пету или шесту деценију;
- спорија прогресија плућне болести, значајно боља плућна функција;
- превенција малнутриције, боља ухрањеност и нормалан
раст и развој деце;
- мањи број тешких акутних погоршања која захтевају
болничко лечење – мањи број хоспитализација током детињства;
- мањи трошкови лечења обољења деце, која су откривена
неонаталним скринингом: лечење 50% оболелих након
скрининга кошта мање од 1.000 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 болести код сиблинга, код којих до тада није
постављена дијагноза цистичне фиброзе;
- тенденција опадања инциденције болести применом генетског саветовања;
- побољшан квалитет живота оболелих и њихових фамилија;
- дијагностиковање веома благих форми болести које се
касно испољавају атипичном клиничком сликом, врло
често само стерилитетом, полипима носа, као и оболелих који су у групи болести које се означавају као „цистична фиброза удружене болести” или болести са „инконклузивном дијагнозом цистичне фиброзе”, који се такође морају редовно контролисати и лечити;
- планирање породице (путем генетског саветовања и пренаталне дијагностике).
Од августа 2009. године, из средстава буџета АП Војводине,
спроводи се пилот-стидија неонаталног скрининга на цистичну
фиброзу, а као посебан програм здравствене заштите – од 2013.
године. Од октобра 2013. године, неонаталним скринингом на
цистичну фиброзу обухваћена су сва новорођена деца у АП
Војводини. Скрининг се обавља уколико су се родитељи с тим
сложили и потписали информисани пристанак. На годишњем
нивоу, уради се скрининг од 14.000 до 16.000 новорођенчади, у
зависности од броја порођаја. Током 2019. године, скринингом је било
обухваћено 16.004 новорођенчета из АП Војводине. Обухват је преко
90% новорођених. У нашој земљи, једина здравствена установа која
спроводи неонатални скрининг на цистичну фиброзу јесте Институт
за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад.
У оквиру овог посебног програма, усавршен је протокол по коме
се скрининг спроводи. Такође, у оквиру програма уведена је нова
метода – генетско тестирање на цистичну фиброзу – одређивање
најчешћих мутација ЦФТР гена ПЦР методом (36 најчешћих
мутација). На тај начин, на поменутом институту заокружена
је дијагностика цистичне фиброзе и у потпуности је овладано
новом технологијом одређивања најчешћих мутација ЦФТР
гена. Током 2015. године, спровођена је нова метода узорковања
зноја макродукт методом за одређивање хлорида у зноју, ради
дијагностике болести, као и компатибилно лабораторијско
одређивање хлорида у зноју, путем апарата који је набављен у
оквиру специјалног скрининг програма јануара 2014. године.
До сада, скринингом је обухваћено 140.000 новорођенчади,
а откривено је двадесетпеторо оболело дете и шесторо са
инконклузивном дијагнозом. Код свих пацијената одређене су
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мутације ЦФТР гена испитивањем 36 мутација. Деца се редовно
контролишу и лече код пулмолога на Институту за здравствену
заштиту деце и омладине Војводине, имају задовољавајући раст и
развој. Испитани су и сиблинзи оболелих. Родитељи су укључени
у генетско саветовање.
Према досадашњим резултатима неонаталног скрининга
на цистичну фиброзу у АП Војводини, инциденција цистичне
фиброзе износи 1:5.600 новорођенчади. Инциденција оболелих од
цистичне фиброзе у Европи креће се од 1:1.700 (Ирска) до 1:6.369
(Република Чешка).
Чланом 12. став 6. Закона о здравственој заштити („Службени
гласник РС”, број 25/19) 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.
Програм неонаталног скрининга на цистичну фиброзу у АП
Војводини за 2021. годину реализоваће Институт за здравствену
заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад.
II
Циљеви, активности,
индикатори програма

методологија

реализације

и

Општи циљеви програма
- рано откривање оболелих од цистичне фиброзе у неонаталном узрасту;
- спровођење скрининга код све новорођене деце у АП
Војводини;
- едукација лекара и даље усавршавање протокола;
- побољшање протокола - ИРТ/ПАП/ДНА.
Специфични циљеви програма
- анализа података и усавршавање протокола;
- праћење инциденције оболелих од цистичне фиброзе у
АП Војводини;
- утврђивање најчешћих мутација ЦФТР гена у нашој популацији;
- рано спровођење терапијских интервенција пре настанка
иреверзибилних промена на органима;
- едукација родитеља о болести и примени терапије;
- побољшавање квалитета живота оболелих и њихових
породица.
Циљна група и промене које се очекују након реализације
програма
- циљна група јесу сва новорођенчад, рођена у породилиштима у АП Војводини, чији су родитељи потписали
информисани пристанак;
- очекује се рано откривање цистичне фиброзе код свих
оболелих, рано спровођење превентивних и терапијских
мера, нормалан раст и развој оболеле деце, одржавање
плућне функције близу граница референтних вредности,
рана детекција и лечење ванплућних компликација, превенција малнутриције, дефицита липосолубилних витамина и лечење гастроинтестиналих поремећаја.
Планирани обухват програмом у 2021. године јесте 16.000
новорођенчади, али тај број је апроксимативан. Дефинитиван
број новорођенчади која ће бити обухваћена програмом зависи од
броја новорођених и од одзива родитеља, с обзиром на то што овај
скрининг није обавезан.
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Активности програма
- информисани пристанак за мајке односно родитеље који
желе да се овај скрининг уради код њихових беба;
- прикупљање узорака крви за Гатријев 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;
- спровођење скрининга по утврђеном протоколу ИРТ/
ПАП који је започет 2020. године, даље побољшање протокола и примена ИРТ/ПАП/ДНА протокола;
- анализа мутација гена код оболелих генетским испитивањем на Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине;
- пријем новодијагностиковане деце на болничко лечење, током ког се спроводе детаљне почетне претраге,
укључује терапија, те детаљно разговора с родитељима
о природи болести и начину даљег лечења;
- психолошка подршка родитељима и деци;
- редовне контроле и лечење оболелих;
- објављивање резултата скрининг програма на скуповима
у земљи и иностранству;
- сачињавање и подношење извештаја о резултатима скрининга.
Методологија спровођења програма
- програм се реализује континуирано од 2009. године;
- скрининг се планира Покрајински секретаријат за здравство, социјану политику и демографију Војводине је редовно извештаван о резултатима скрининга;
- програм за 2021. годину је планиран на годишњем нивоу,
за 12 месеци, од марта 2021. до марта 2022. године; од
увођења скрининга као посебног програма 2009. године,
скрининг се спроводи у континуитету;
- скрининг се спроводи по тачно утврђеном протоколу
који је у складу са доступним литературним подацима;
- протокол ИРТ/ПАП/ИРТ је започет 2020. године са
циљем самњења лажно позитивних налаза и смањене потребе доласка новорођенчади на други ИРТ у 4. недељи.
У породилиштима се узоркује крв за „Гатри тест“ (хипотиреозу, фенилкетонурију, а уколико се родитељи сложе и за цистичну фиброзу). У лабораторији Института се
одређује имунореактивни трипсиноген (ИРТ), рачунају
се граничне вредности (на 99.перцентилу) као референтне. У случају повишених вредности 1. ИРТ изнад 99.пцт,
ради из исте капи крви ПАП. Ако су вредности изнад референтних одређује се други ИРТ2, из новог узорка крви
у 4. недељи живота новорођенчета. У случају позитивног скрининга одређују се хлориди у зноју„Macroduct“
методом, генско испитивање. У плану је даље усавршавање протокола ИРТ/ПАП/ДНА током 2021. године, да
се као 3. степеница ради испитивање ДНА (све из узорака крви са „Гатријеве картице“, без додатног доласка на
институт, потом уколико је скрининг + одређивање хлорида у зноју. Успостављена је и такозвана „сигурнoсна
мрежа-грана“ протокола (“safety net“), ако су изразито
високе вредности ИРТ1 одмах се ради ИРТ2, хлориди у
зноју.
Индикатори
Показатељи за праћење: број новорођенчади која су обухваћена
скринингом (%), број новооткривених случајева оболелих и
инциденција, број деце с повишеним вредностима првог ИРТ,
број лекара који су едуковани и презентација резултата.
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III
Финансијска средства потребна за реализацију програма
ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ УКУПНИХ ТРОШКОВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА У 2021. ГОДИНИ
Табела 1 (Табела 1.1.+ Табела 1.2.)
- у динарима
Редни
број

НАЗИВ ТРОШКОВА ПРОГРАМА

ИЗНОС УКУПНО
ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА

1

2

3

1.

ТРОШКОВИ НАБАВКЕ МАТЕРИЈАЛА И УСЛУГА

9.676.128,00

2.

ТРОШКОВИ УСЛУГА И НАКНАДА (са едукацијом)

2.323.872,00

УКУПНО:

12.000.000,00

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАТЕРИЈАЛА И УСЛУГА
Табела 1.1.
- у динарима
Редни број
1.1.1.
1.1.2.

НАЗИВ МАТЕРИЈАЛА
н-ИРТ кит
„Mucopap-F“, 96 тестова ,
„Pap test“

Количина

Јединична цена без ПДВ

Укупан износ са ПДВ-ом

34 паковања/16000
новорођенчади

206.584,00

8.428.627,20

12 паковања

86.632,00

1.247.500,80

УКУПНО 1.2.:

9.676.128,00

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ТРОШКОВА УСЛУГА И НАКНАДА ЛИЦА
АНГАЖОВАНИХ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА (са едукацијом)
Табела 1.2.
- у динарима
Редни број

Број учесника у програму

Бруто износ

Нето износ

1.2.1.

18 учесника (лекари специјалисти, дипл. хемичар, дипл. фармацеут, молекуларни биолог, дипл. економиста, медицински и лабораторијски техничари)

2,145,569,65

1.356.000,00

1.2.2.

трошкови учешћа на конгресу или курсу из пулмологије за два
учесника

180.000,00

180.000,00

2.323.872,00

1.534.302,35

УКУПНО 1.2.:

1059.
На основу члана 31. алинеја 5. Статута Аутономне покрајине
Војводине („Службени лист АПВ”, број 20/14) и члана 12. став
6. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, број
25/19), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници
одржаној 17. децембра 2020. године, донела је
ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ПРОГРАМУ РАНОГ ОТКРИВАЊА ПРОМЕНА
ФУНКЦИЈЕ
И РЕМОДЕЛИНГА ЛЕВЕ КОМОРЕ
И ЦИРКАДИЈАЛНОГ РИТМА КРВНОГ ПРИТИСКА
КОД ХИПЕРТЕНЗИВНИХ ТРУДНИЦА
У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
ЗА 2021. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом покрајинском скупштинском одлуком (у даљем тексту:
Одлука) утврђује се Програм раног откривања промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног

притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини
Војводини за 2021. годину (у даљем тексту: Програм), као и 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
101 Број: 5-7/2020-01
Нови Сад, 17. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Иштван Пастор, с.р.
Pásztor István, s.k.

17. децембар 2020.
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ПРОГРАМ
РАНОГ ОТКРИВАЊА ПРОМЕНА
ФУНКЦИЈЕ И РЕМОДЕЛИНГА ЛЕВЕ КОМОРЕ
И ЦИРКАДИЈАЛНОГ РИТМА КРВНОГ ПРИТИСКА
КОД ХИПЕРТЕНЗИВНИХ ТРУДНИЦА
У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
ЗА 2021. ГОДИНУ

Од септембра 2013. до краја 2016. године прегледано је скоро
1000 трудница, којима је урађено 2320 кардиолошких прегледа,
2873 ехокардиографских прегледа и 2271 прегледа 24-сатним
АМКП и ЕКГ-а. Од јануара 2018. године и до новембра текуће
2020. године, прегледано је још 927 трудница, којима је урађено
2240 кардиолошких прегледа, 2124 ехокардиографских прегледа
и 1655 прегледа 24-сатним АМКП и ЕКГ-а.

I

Веома је важно напоменути да се број свих горе наведених
ставки из године у годину повећава што указује на све већу потребу за прегледима овакве врсте.

Приказ и анализа постојеће ситуације
Хипертензија је један од водећих фактора ризика за настанак
кардиоваскуларних и цереброваскуларних болести. У Србији
скоро 50% адултне популације има повишен крвни притисак.
Нарочито велики проблем представјају труднице са хипертензијом, јер се код њих значајно чешће трудноћа компликује прееклампсијом, еклампсијом и перипарталном кардиомиопатијом,
као и застојем у интраутерином развоју и расту плода. Познато
је да се код жена које имају повишен крвни притисак у трудноћи
чешће јавља артеријска хипертензија у наредним трудноћама.
Према подацима из светске литературе 10-15% трудница има хипертензију, а хипертензивни синдром у трудноћи, један је од водећих узрока морбидитета мајке и плода и сачињава 15-33% укупног матерналног морталитета, тј. на другом је месту као узрок
смрти мајке. Осим тога, жене које су имала хипертензију у току
трудноће, чак и ако је она била транзиторна, имају у наредном периоду живота четири пута већи ризик да оболе од хипертензије и
два пута већи ризик да оболе од исхемијске болести срца у односу
на нормотензивне труднице.
Такође, према подацима из литературе, код хипертензивних
трудница настаје дијастолна дисфункција леве коморе, депресија
систолне функције, смањење минутног волумена, дисфункција
леве преткоморе, повећање масе миокарда, као и промене геометрије леве коморе у смислу ексцентричне хипертрофије и концентричног ремоделинга.
Према препорукама Интернационалног удружења за хипертензију у трудноћи, потребан је тзв. рани скрининг трудница пре
20. гестацијске недеље (ГН) у смислу ехокардиографског прегледа и 24-сатног амбулаторног мониторинга крвног притиска
(АМКП) у циљу регистровања потенцијално ризичних група
трудница за развој гестацијске хипертензије и пре-еклампсије.
Такође се наводи да је неопходно свим хипертензивним трудницама наведене прегледе понављати у току трудноће, као и мерити
сатурацију кисеоником. Вредност сатурације кисеоником, која се
добија пулсним оксиметром, испод 90%, је индикација за завршавање трудноће код тешких облика гестацијске хипертензије и
пре-еклампсије.
Од септембра 2013. до децембра 2016. године, из средстава
буџета АП Војводине, реализован је посебан програм здравствене заштите раног откривања промена у систолној и дијастолној
функцији миокарда леве коморе код хипертензивних трудница. У
оквиру наведеног програма, набављена је савремена медицинска
опрема (два апарата за ехокардиографски преглед, пет апарата
за двадесетчетворосатни амбулаторни мониторинг крвног притиска и ЕКГ-а, апарат за електричну дефибрилацију и пулсног
оксиметра).
У Институту за кардиоваскуларне болести Војводине раде се
кардиолошки и ехокардиографски прегледи трудница, које имају
хипертензију, 24-сатни мониторинг крвног притиска и ЕКГ-а.
Осим тога, у току досадашње реализације овог програма,
показала се потреба и за прегледима трудница које имају друга кардиолошка обољења. Због тога су лекари, укључени у овај
програм, прегледали и труднице са поремећајима срчаног ритма,
болестима срчаних залистака, урођеним срчаним аномалијама,
али и са исхемијском болести срца, као и прегледе трудница које
су затруднеле методом асистиране репродукције (ИВФ методом),
које су под нарочитим ризиком од гестацијске хипертензије, прееклампсије и перипарталне кардиомиопатије.

Редовним кардиолошким контролама постиже се адекватно
праћење 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. Анализом података добијених у
току спровођења овог програма издвојили су се одређени параметри функције срца који су статистички значајно повезани са
интраутериним застојем у расту и превременим порођајем. Научни радови из ове области, на којима су радили координатор и
чланови тима овог програма, презентовани су, и биће презентовани до краја текуће године, на значајним европским и светским
кардиолошким конгресима, али и конгресима који су били посвећени хипертензији у трудноћи и кардиолошким проблемима у
трудноћи (до сада укупно 18 радова).
На основу до сада објављених радова насталих као резултат реализације овог програма, у јулу 2019. године Институт
за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица је
добио позив да постане део је добио позив да буде део светског Регистра за кардиолошке болести у трудноћи - ROPAC-а:
Registry Of Pregnancy And Cardiac disease / European Society of
Cardiology.
Свим наведеним је потврђено да је од круцијалног значаја утврђивање одсуства очуваног дневно-ноћног ритма крвног притиска (што се дијагностикује 24-сатним АМКП), али и промена
у функцији и ремоделингу леве коморе (што се дијагностикује
ехокардиографским прегледом) код хипертензивних трудница
у односу на исход трудноће. На тај начин могуће је адекватније
ординирати антихипертензивну терапију и спровести чешће контроле трудница из ове посебно ризичне групе.
На основу до сада урађеног, сигурно је да постоји велика потреба за прегледима овакве врсте, као и потреба за прегледима
трудница које имају друга кардиолошка обољења, али и трудница
које су затруднеле ИВФ методом, те би у наставку овог програма,
поменути тим који је обучен за овакве врсте прегледа, обављао
исте.
Чланом 12. став 6. Закона о здравственој заштити („Службени
гласник РС”, број 25/19) 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, те утврдити цене тих
појединачних услуга, односно програма.
Програм раног откривања промена функције и ремоделинга
леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у АП Војводини за 2021. годину реализоваће
Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица.
II
Циљеви, активности, методологија реализације и индикатори програма
Општи циљ програма
- смањити број компликација у трудноћи и током порођаја, насталих као последица хипертензије.
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Специфични циљеви програма

17. децембар 2020.

ЕКГ у току трудноће и шест недеља након порођаја, тј. укупно
око 600 прегледа двадесетчетворосатног амбулаторног мониторинга крвног притиска и ЕКГ-а.

- рано откривање потенцијално угрожених трудница и
правовремено ординирање адекватне кардиолошке терапије;
- контрола ефикасности терапије поновљеним ехокардиографским и кардиолошким прегледом;
- израда протокола за регистрацију и праћење хипертензивних трудница, који би – и по завршетку овог програма
– служио као база за рутинско мониторисање трудница
код којих се постави дијагноза хипертензије, али и трудница које имају друга кардиолошка обољења;
- анализа резултата правовременог третмана и контроле
хипертензивних трудница у односу на настанак компликација у току трудноће, као и у току и након порођаја.

Методологија спровођења програма
Хипертензивне труднице и труднице које имају остала кардиолошка обољења на преглед на Клинику за кардиологију Института за кардиоваскуларне болести Војводине – из општих болница
и домова здравља с територије Аутономне покрајине Војводине
– упућиваће надлежни лекари гинеколози-акушери из Клинике за гинекологију и акушерство Клиничког центра Војводине,
општих болница и домова здравља.
Прегледи ће се обављати на Клиници за кардиологију Института за кардиоваскуларне болести Војводине. Прегледе ће радити
лекари субспецијалисти, кардиолози, запослени на Клиници за
кардиологију Института за кардиоваскуларне болести Војводине,
а који раде и у Кабинету за ехокардиографију, односно у Кабинету за очитавање амбулаторног мониторинга крвног притиска. У
реализцији програма учествоваће и медицинске сестре које раде
у Кабинету за ехокардиографију, односно у Кабинету за очитавање амбулаторног мониторинга крвног притиска.

Активности програма
Планирано је да програмом буде обухваћено више од 300 хипертензивних трудница и трудница које имају остале кардиолошке болести. Планирано је да се ураде два кардиолошка и два ехокардиографска прегледа у току трудноће (први након постављања
дијагнозе хипертензије и други, контролни у трећем триместру
трудноће), као и контролни кардиолошки и ехокардиографски
преглед шест недеља након порођаја, што представља око 900
кардиолошких и око 900 ехокардиографских прегледа, тј. укупно око 1.800 прегледа – уз мерење сатурације кисеоником пулсним оксиметром свакој трудници на сваком прегледу (око 600
мерења). Такође, планирано је да се уради минимално један двадесетчетворосатни амбулаторни мониторинг крвног притиска и

Индикатори
Реализација програма ће се пратити кроз задате индикаторе:
набавку потребне опреме и прегледе трудница: кардиолошке и
ехокардиографске и прегледе АМКП трудница.
III

Финансијска средства потребна за реализацију програма
ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ УКУПНИХ ТРОШКОВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ЗА 2021. ГОДИНУ
Табела 1
- у динарима
Редни
број

ИЗНОС УКУПНО
ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА

НАЗИВ ТРОШКОВА ПРОГРАМА

1

2

3

1.

ТРОШКОВИ УСЛУГА И НАКНАДА

1.992.409,92

УКУПНО:

1.992.409,92

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ТРОШКОВА УСЛУГА И НАКНАДА ЛИЦА АНГАЖОВАНИХ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА
Табела 1.1.
- у динарима
Редни број

Број учесника у програму

Бруто износ

Нето износ

1.

једанаест (11) доктора медицине – специјалиста кардиологије и
четири (4) медицинске сестре

1.992.409,92

1.470.000,00

1.992.409,92

1.470.000,00

УКУПНО 1.1.:

1060.

Члан 1.

На основу члана 31. алинеја 5. Статута Аутономне покрајине
Војводине („Службени лист АПВ”, број: 20/14) и члана 12. став
6. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, број:
25/19), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници
одржаној 17. децембра 2020. године, донела је
ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ПРОГРАМУ ОЧУВАЊА ПЛОДНОСТИ
КОД ОБОЛЕЛИХ ОД МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ
У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
ЗА 2021. ГОДИНУ

Овом покрајинском скупштинском одлуком (у даљем тексту:
Одлука) утврђује се Програм очувања плодности код оболелих
од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2021.
годину (у даљем тексту: Програм), као и обим средстава за његово спровођење и начин њиховог распоређивања и коришћења.
Члан 2.
Програм из члана 1. ове одлуке чини њен саставни део.

17. децембар 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
101 Број: 5-6/2020-01
Нови Сад, 17. децембар 2020. 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 2021. ГОДИНУ
I
Приказ и анализа постојеће ситуације
Према подацима Института за јавно здравље Војводине, садржаним у „Анализи здравственог стања становништва Аутономне покрајине Војводине 2017. година”, водећи узроци смрти становништва Војводине јесу хроничне незаразне болести. Најчешћи узрок
смрти биле су болести система крвотока – од којих је умрла свака
друга особа (51,5%) и тумори – од којих је умрла скоро свака четврта
особа (22,8%). Стопа преживљавања након лечења малигних болести у последњих неколико деценија драматично је повећана, а примена савремених хирушких, радиотерапијских и хемиотерапијских
протокола допринела је успешнијем лечењу малигнитета. Као последица, евидентира се изражено нарушавање плодности пацијената третираних овим протоколима (код мушкараца смањење, односно губитак оплодне моћи након хирушког одстрањивања тестиса,
хемиотерапије и зрачне терапије, а код жена плодност се нарушава
одстрањивањем јајника или материце, али и дејством потентних цитостатика и зрачне терапије, јер се тиме уништавају и јајне ћелије).
Очување плодности код пацијената с малигнитетима и омогућавање родитељства особама леченим због малигних болести
јесте један од највећих изазова у савременој онкологији и нераздвојан је део пружања услуга квалитетног лечења онколошким
пацијенткињама и пацијенатима.
Посебан програм здравствене заштите за унапређивање квалитета живота оболелих од малигних болести, омогућавањем
очувања плодности и реализације родитељства након завршеног
онколошког лечења, на територији Аутономне покрајине Војводине реализује се од 2015. године.
Чланом 12. став 6. Закона о здравственој заштити („Службени
гласник РС”, број 25/19) 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.
Програм очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину (Програм)
реализоваће Клинички центар Војводине, Нови Сад.
II
Циљеви, активности, методологија реализације и индикатори
програма
Општи циљ Програма
- омогућавање родитељства онколошким пацијенткињама
и пацијентима животне доби до 40 година, уз максималну онколошку безбедност, чиме се умногоме унапређује
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квалитет живота особа оболелих од малигних болести,
као и квалитет услуга здравствене заштите које им се
пружају.
Специфични циљ Програма
- криопрезервација ембриона, сперматозоида и јајних ћелија код пацијената с малигним обољењем.
Активности Програма
Савремени терапијски протоколи у лечењу малигних тумора
свих локализација утичу на бројне сегменте живота пацијената,
прилично умањујући њихов квалитет живота. Сегмент репродукције и остварења биолошког родитељства на врху је лествице
вредности, те трајан губитак ове могућности представља сваком
појединцу ненадокнадив губитак. Ангажовањем стручњака путем Програма, заједно са оболелим од малигне болести и члановима њихове уже породице, уз оптималани план лечења који
обезбеђује максималну корист у побољшању исхода болести,
може се понудити и побољшан квалитет живота – остварењем
родитељства.
Након добијања мишљења Конзилијума за онкофертилитет,
почиње процес који води у криопрезервацију (замрзавање и чување) гамета – јајних ћелија и сперматозоида, као и ембриона.
Поступци спровођења вантелесне оплодње, замрзавања и чувања гамета – сператозоида и јајних ћелија, као и ембриона, спроводиће се на Клиници за гинекологију и акушерство Клиничког
центра Војводине, радом тима лекара и ембриолога у Заводу за
хуману репродукцију, применом стандардизованих протокола
стимулације за онколошке пацијенте, мониторинга стимулисаних циклуса и аспирацију јајних ћелија, као и протокола криопрезервације гамета и ембриона. У специфичним случајевима, за
потребе Програма, у рад се укључују лекари – специјалисти патологије, радиологије и урологије.
Замрзавање гамета и ембриона прати и комплетна документација о свакој пацијенткињи у софтверском програму. Свака
пацијенткиња ће има и ембриолошки лист, који ће се чувати у
посебним регистраторима, а попуњени регистратори у архивама
установе.
Обухват пацијената програмом у 2019. години био је 13 пацијента, у 2018. години био је 21 пацијент, у 2017. години – 24
пацијента, у 2016. години – 22 пацијента, а у 2015. години – 25
пацијената. Програмом у 2021. години ће бити обухваћени сви
потенцијални кандидати за укључивање у програм, који буду
испуњавали услове који се односе на: жељу пацијента за остваривањем родитељства, искљученост метастатске болести, процену
безбедности у случају примене планираних процедура, основне
онколошке дијагнозе, стадијума болести и прогностичких параметара, врсте планираног онколошког лечења, процене ризика
потецијалне трудноће и др.
Методологија спровођења Програма
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 омогућене су консултације.
Примарну селекцију за упућивање пацијената и пацијенткиња
спроводе:
• лекари на онколошкој комисији/конзилијуму за поједине локализације у Институту за онкологију Војводине,
Сремска Каменица;
• лекари/хирурзи који раде припрему за операцију и оперишу оболеле – Институт за онкологију Војводине,
Сремска Каменица, Клинички центар Војводине, Нови
Сад опште болнице, приватне болнице и ординације;
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• лекари из онколошких диспанзера АП Војводине;
• лекари медикални онколози – пре започињања хемиотерапије;
• радиотерапеути – пре започињања зрачног третмана.

17. децембар 2020.

2. у међуфазама: после операције, а пре наставка адјувантне хемиотерапије, зрачне терапије или биолошке терапије.
Лекар који информише оболеле од малигних болести о могућностима укључивања у овај програм, након прибављања сагласности, шаље попуњени образац доктору медицине уже специјалности 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).

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 у АП 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.

Следе консултација с доктором медицине уже специјалности
за плодност и селекција првог нивоа, након увида у документацију – у историју болести и налазе који упућују пацијенткиње и
пацијенте на Конзилијум за онкофертилитет.
Конзилијум за онкофертилитет доноси препоруке с јасним
смерницама према: врсти планиране процедуре за очување плодности, временском оквиру и додатној дијагностици.

Иницијално, у тренутку јављања, пацијенти се налазе у две могуће фазе лечења малигних болести:

Индикатори
Број урађених замрзавања сператозоида, јајних ћелија и ембриона код пацијената с малигним обољењем.

1. пре започињања онколошког лечења: у фази припреме за
операцију, хемиотерапију или зрачну терапију;
III
Финансијска средства потребна за реализацију Програма

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ УКУПНИХ ТРОШКОВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА У 2021. години
Табела 1 (Табела 1.1.+ Табела 1.2.)
- у динарима
Редни број

НАЗИВ ТРОШКОВА ПРОГРАМА

ИЗНОС УКУПНО
ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА

1

2

3

1.

ТРОШКОВИ НАБАВКЕ МАТЕРИЈАЛА И УСЛУГА

2..

ТРОШКОВИ УСЛУГА И НАКНАДА

1.500.000,00
500.000,00

УКУПНО:

2.000.000,00

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАТЕРИЈАЛА И УСЛУГА
Табела 1.1.

- у динарима

Редни број

НАЗИВ МАТЕРИЈАЛА

1.1.1.

Потрошни материјал

1.1.2.

Лекови

Количина

Јединична цена

Укупан износ са ПДВ-ом
300.000,00
1.200.000,00

УКУПНО 1.1.:

1.500.000,00

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ТРОШКОВА УСЛУГА И НАКНАДА ЛИЦА АНГАЖОВАНИХ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА
Табела 1.2.

- у динарима

Редни број

Број учесника у програму

Бруто износ

Нето износ

1.2.1.

пет (5) учесника (доктори медицине – специјалисти
гинекологије, ембриологије, патологије и урологије)

370.000,00

257.688,00

1.2.2

административни тим

130.000,00

80.060,00

УКУПНО 1.2.:

500.000,00

377.748,00

17. децембар 2020.
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СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

На основу члана 31. алинеја 5. Статута Аутономне покрајине
Војводине („Службени лист АПВ”, број: 20/14) и члана 12. став
6. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, број:
25/19), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници
одржаној 17. децембра 2020. године, донела је

101 Број: 5-8/2020-01
Нови Сад, 17. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Иштван Пастор, с.р.
Pásztor István, s.k.

ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ПРОГРАМУ УНАПРЕЂИВАЊА ДИЈАГНОСТИКЕ
И ЛЕЧЕЊА ОБОЉЕЊА ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ
У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
ЗА 2021. ГОДИНУ

ПРОГРАМ
УНАПРЕЂИВАЊА ДИЈАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕЊА
ОБОЉЕЊА ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ
У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
ЗА 2021. ГОДИНУ

Члан 1.

I

Овом покрајинском скупштинском одлуком (у даљем тексту:
Одлука) утврђује се Програм унапређивања дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину, као и 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”.
Шифра МКБ-10

Приказ и анализа постојеће ситуације
Структура морбидитета у стационарним здравственим становама у 2017. години од злоћудних тумора штитасте жлезде и болести штитасте жлезде према подацима Института за јавно здравље
Војводине, Нови Сад дата је у табели 1.
Табела 1
Број лица лечених у болничким здравственим установама у
Војводини од злоћудних тумора штитасте жлезде (Ц73) и болести
штитасте жлезде (Е00Е07), по полу, у 2017. години („Извештај о
хоспитализацији”)

Назив обољења

Мушкарци

Жене

Укупно

Ц73

Злоћудни тумори штитасте жлезде

48

154

202

Е00

Синдром урођеног недостатка јода

1

1

2

Е01

Ендемска нетоксична гушавост и друга стања

2

10

12

0

0

0

Е02

Клинички неизражена смањена функција штитасте
жлезде због недостатка јода

Е03

Друге смањене функције штитасте жлезде

32

134

166

Е04

Друга нетоксична гушавост

70

403

473

Е05

Тиреотоксикоза – повећана функција штитасте жлезде

33

109

142

Е06

Запаљење штитасте жлезде

18

93

111

Е07

Друге болести штитасте жлезде

Е00-Е07

Болести штитасте жлезде (укупно)

0

11

11

156

761

917

Табела 2
Број утврђених болести штитасте жлезде у примарној здравственој заштити у Војводини у 2017. години („Извештај о обољењима,
стањима и повредама”, образац СИ-06)
Шифре МКБ-10

Назив категорије

Е00-Е02

Поремећаји штитасте жлезде због недостатка јода

Е05

Thyreotoxicosis

Е03-Е04, Е06-Е07

Други поремећаји штитасте жлезде

Наведени подаци Института за јавно здравље Војводине,
Нови Сад и светски показатељи указују на то да се поремећаји
штитасте жлезде јављају код све млађе популације, те је реализација посебног програма здравствене заштите у Клиничком
центру Војводине – као терцијарној здравственој установи којој
гравитирају пацијенти с целе територије Војводине – значајна за
благовремено дијагностиковање и третман оболелих. Програм
унапређивања дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде
у Аутономној покрајини Војводини реализује се од 2017. године.
Чланом 12. став 6. Закона о здравственој заштити („Службени
гласник РС”, број 25/19) утврђено је да аутономна покрајина може
донети посебне програме здравствене заштите за поједине кате-

Број утврђених болести
764
2943
25.680

горије 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.
Програм унапређивања дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину
реализоваће Клинички центар Војводине, Нови Сад.
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- третман – аблација тумора радиофреквентном и
microwave техником;
- УЗ контрола третираних пацијената (радиолог или ендокринолог);
- припрема и извођење едукације лекара о индикацијама,
могућим компликацијама, начинима праћења ефикасности нове методе.

Циљеви, активности, методологија реализације и индикатори програма
Општи циљ програма
Циљ програма јесте смањење морбидитета у постинтервенцијском току, краћи боравак у болници, успешнији опоравак и
смањен инвалидитет. Применом апарата за микроталасну аблацију, могућа је аблација тумора штитасте жлезде перкутаним
приступом, без оперативног реза.

Методологија спровођења програма
- селекција пацијената са издиференцираном дијагнозом
након ендокринолошко-радиолошке обраде за третман
радиоталасном и microwave техником на индикационим
тимовима састављеним од ендокринолога и интервентних радиолога;
- едукација интервентних радиолога, радиолога и доктора
медицине на специјализацији из радиологије за наведени третман;
- едукација и упознавање интерниста ендокринолога с могућностима третирања пацијената са обољењем тиреоидее нехируршким методама.

У савременој медицинској пракси, ниједна грана медицине
не може више да функционише без помоћи неких од радиолошких метода – и у погледу постављања дијагнозе, као и у погледу терапије пацијената тј. третирања пацијената интервентним
радиолошким процедурама. У одређеним случајевима, уместо
хируршких процедура, примењују се процедуре из области интервентне радиологије, што подразумева минимално инвазивне
хируршке интервенције, вођене неком од сликовних радиолошких метода (ултразвук, савремени рендгенски апарат са софтверима који подржавају различите интервенције).

Индикатори

Специфични циљеви

- број пацијената који је након ендокринолошке, лабораторијске и радиолошке обраде и постављања дијагнозе
третиран нехируршки, односно аблација тумора радиоталасном и microwave техником;
- скраћен постоперативни ток, смањење б.о. дана у односу
на класичан хируршки третман;
- едукације за педесет лекара.

Унапређивање дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде.
Пружање правовремене терапије ендокринолошким и онколошким пацијентима с минималним посттерапијским морбидитетом.
Активности програма
- ендокринолошка и лабораторијска обрада пацијената;
- УЗ штитне жлезде, по потреби патохистолошка верификација постављене дијагнозе (радиолог или ендокринолог);
III
Финансијска средства за реализацију програма

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ УКУПНИХ ТРОШКОВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА У 2021. ГОДИНИ
Табела 1 (Табела 1.1.)

у динарима

Редни
број

НАЗИВ ТРОШКОВА ПРОГРАМА

ИЗНОС УКУПНО
ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА

1

2

3

1.

ТРОШКОВИ УСЛУГА И НАКНАДА

900.000,00

УКУПНО:
Табела 1.1.
- у динарима

900.000,00

Редни
број

Број учесника у програму

Бруто износ

Нето износ

1.1.1.

10 учесника (доктори медицине лекари специјалисти
радиологије, ендокринологије, виши РТГ техничар и
административни тим)

900.000,00

597.546,96

900.000,00

597.546,96

УКУПНО 1.1.:
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На основу члана 31. алинеја 5. Статута Аутономне покрајине
Војводине („Службени лист АПВ”, број: 20/14) и члана 12. став
6. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, број:
25/19), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници
одржаној 17. децембра 2020. године, донела је
ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ПРОГРАМУ РАНОГ ПРЕПОЗНАВАЊА
И СМАЊЕЊА БРОЈА МЕНТАЛНИХ ПОРЕМЕЋАЈА
РАЗВОЈНОГ ДОБА
У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
ЗА 2021. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом покрајинском скупштинском одлуком (у даљем тексту:
Одлука) утврђују се Програм раног препознавања и смањења
броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину (у даљем тексту: Програм), као
и 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
101 Број: 5-10/2020-01
Нови Сад, 17. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Иштван Пастор, с.р.
Pásztor István, s.k.
ПРОГРАМ
РАНОГ ПРЕПОЗНАВАЊА И СМАЊЕЊА БРОЈА
МЕНТАЛНИХ ПОРЕМЕЋАЈА РАЗВОЈНОГ ДОБА
У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
ЗА 2021. ГОДИНУ
I

Приказ и анализа постојеће ситуације
Према савременим истраживањима недопустиво касно препознавање различитих менталних (психијатријских) поремећаја
развојног доба је веома учестало. Временски период који протекне од првог испољавања симптома до јављања стручњацима из
области психијатрије развојног доба је веома дуг. На пример, од
примоманифестације депресије до постављања дијагнозе прође
и до 10 година. С друге стране, грубе психијатријске поремећаје
у развојном добу није тешко препознати, али управо прави проблем представљају дуготрајне, постепене промене на психичком
плану код деце и адолецената, које се, уколико се касно препознају, веома отежано лече и не доводе до стања потпуне ремисије
код ове изузетно осетљиве популације.
Као један од веома важних разлога за непрепознавање ових
поремећаја је и чињеница да су педијатри, лекари опште праксе и медицинске сестре у оквиру стицања формалне едукације у
највећој мери окренути соматским болестима и да веома често, и
професионалцима веома јасну симптоматологију, због недостатка искуства и едукација, не успевају да препознају.

Број 66 - Страна 2023

Разлог за горе наведене чињенице је изузетно мали број психијатара који се на територији АП Војводине баве дечијом и адолесцентном
психијатријом (укупно седам специјалиста) и постојање само једног
болничког одељења од тринаест болничких постеља на територији
целе АП Војводине за збрињавање малолетних лица са менталним
поремећајима. У том смислу је значајно изнети и податак да на територији АП Војводине под окриљем државног здравственог сектора
постоји само 3 (три) лекара специјалисте дечије психијатрије.
Значајна преваленца менталних поремећаја и поремећаја понашања
у популацији деце и омладине уз горе наведена ограничења здравственог система доводе до немогућности пружања адекватне здравствене заштите једној од највулнерабилнијих популација. Другим речима, крајње ограничен број стручњака из ове области, као и њихова
актуелна професионална преоптерећеност доводе до недоступности
правовремене и ефикасне здравствене заштите за децу и омладину.
Чланом 12. став 6. Закона о здравственој заштити („Службени
гласник РС”, број 25/19) 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 и утврдити цене тих
појединачних услуга, односно програма.
Програм раног препознавања и смањења броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за
2021. годину (у даљем тексту: Програм) реализоваће Клинички
центар Војводине, Нови Сад.
II
Циљеви, активности, методологија реализације и индикатори
Програма
Општи циљ Програма
- редукција медицинских и друштвених последица у виду
дуготрајног лечења, повећаних трошкова лечења (учесталих хоспитализација) и недовољног нивоа излечења
код деце с менталним поремећајима.
Специфични циљеви Програма
- едукација здравствених радника (доктора медицине специјалиста педијатрије, лекара опште праксе, медицинских сестара, али и адултних психијатара) и здравствених сарадника (психолога, педагога и социјалних радника) у погледу адекватније дијагностике и третмана деце
с психијатријским поремећајима;
- едукација здравствених радника (доктора медицине специјалиста педијатрије, лекара опште праксе, медицинских сестара, али и адултних психијатара) и здравствених
сарадника (психолога, педагога и социјалних радника) у
погледу третмана деце са психијатријским поремећајима
- формирање регионалних тимова – у оквиру здравствених установа у АП Војводини – за рану дијагностику и
третман психијатријских поремећаја развојног доба.
Активности Програма
Активности Програма спроводиће доктори медицине специјалисти психијатрије (анализа актуелног стања, коришћење литературе, припрема пројектних активности, припрема едукације и
штампаног материјала, извођење едукативних семинара и евалуација спроведеног програма).
Наставак Програма подразумева даље спровођење едукације
здравствених радника и сарадника у погледу менталних поремећаја развојног доба у домовима здравља у АП Војводини који
до сада нису били обухваћени програмом.
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Методологија спровођења Програма
редни бр.

врста делатности

трајање (у месецима)

1.

припрема пројектних активности

један (1) месец

2.

припрема литературе

један (1) месец

3.

израда и припрема штампаног материјала

два (2) месеца

4.

припрема предавања

један (1) месец

5.

извођење курсева

шест (6) месеци

6.

евалуација успешности Програма

један (1) месец

Индикатори
- ниво оспособљености здравствених радника и сарадника за дијагностику и адекватно медицинско збрињавање пацијената (што
би се у оквиру Програма евалуирало тестовима),
- већа функционалност (у оквиру породица и школа) и мања учесталост хоспитализација деце с менталним сметњама.
III
Финансијска средства потребна за реализацију Програма
ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ УКУПНИХ ТРОШКОВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА У 2021. ГОДИНИ
Табела 1 (Табела 1.1.+ Табела 1.2.)

- у динарима

Редни
број

НАЗИВ ТРОШКОВА ПРОГРАМА

ИЗНОС УКУПНО
ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА

1

2

3

1.

ТРОШКОВИ НАБАВКЕ МАТЕРИЈАЛА И УСЛУГА

51.840,00

2.

ТРОШКОВИ УСЛУГА И НАКНАДА (накнаде извршиоцима)

848.160,00

УКУПНО:

900.000,00
ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАТЕРИЈАЛА И УСЛУГА

Табела 1.1.
- у динарима
Редни број

НАЗИВ МАТЕРИЈАЛА

Количина

1.1.1.

Трошкови израде штампаног материјала

120

Јединична цена

Укупан износ са ПДВ-ом

360

51.840,00

УКУПНО 1.1.:

51.840,00

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ТРОШКОВА УСЛУГА И НАКНАДА ЛИЦА АНГАЖОВАНИХ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА
Табела 1.2.
- у динарима
редни број

број учесника у програму

бруто износ

нето износ

1.2.1.

три учесника (доктори медицине –
– специјалисти психијатрије)

698.160,00

486.198,62

1.2.2.

административни тим (3)

150.000,00

93.000,00

УКУПНО 1.2.:

848.160,00

579.193,62
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На основу члана 31. алинеја 5. Статута Аутономне покрајине
Војводине („Службени лист АПВ”, број: 20/14) и члана 14. став
2. Закона о јавном здрављу („Службени гласник РС”, број:
15/16), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници
одржаној 17. децембра 2020. године, донела је
ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА
ЗА ТЕРИТОРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2021. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом покрајинском скупштинском одлуком (у даљем тексту:
Одлука) утврђује се Посебан програм јавног здравља за територију
Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину (у даљем тексту:
Програм), као и 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
101 Број: 5-4/2020-01
Нови Сад, 17. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Иштван Пастор, с.р.
Pásztor István, s.k.

ПОСЕБАН ПРОГРАМ
ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ЗА ТЕРИТОРИЈУ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2021. ГОДИНУ
УВОД
Приоритетне области очувања и унапређивања здравља
становништва јесу оне области које су у вези с превенцијом и
контролом хроничних незаразних болести – којима је данашње
друштво највише оптерећено, те с превенцијом и контролом
заразних болести – због сталне претње ових болести и могуће
појаве нових, као и с заштитом и унапређивањем животне
средине и с факторима који имају или могу да имају утицај на
здравље. Стога, предложен је посебан програм који се односи на
ове приоритетне области. Као полазна основа за дефинисање ових
приоритета, мора се најпре пратити и анализирати здравствено
стање становништва Аутономне покрајине Војводине (у даљем
тексту: АП Војводина).
Правни основ за доношење Посебног програма из области јавног
здравља за територију АП Војводине за 2020. годину (у даљем тексту:
Програм) јесте члан 14. став 4. Закона о јавном здрављу („Службени
гласник РС”, број 15/16), којим је утврђено да аутономна покрајина
доноси и финансира посебне програме из области јавног здравља
за своју територију – које сачињава у сарадњи са институтима и
заводима за јавно здравље, у складу са законом.
Приоритетне области којима ће се посветити програмски задаци
из области јавног здравља за територију АП Војводине јесу:
• регистрација оболелих од хроничних незаразних болести;
• контрола заразних болести;
• повећање одговорности за здравље.
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С циљем очувања и унапређивања здравља становништва,
развоја здравих окружења и афирмације здравих стилова живота,
потребно је и надаље унапређивати активности промоције
здравља и здравственог васпитања, нарочито оне које су усмерене
на осетљиве популационе групе и здравствене проблеме који
највише доприносе оптерећењу болестима становништва АП
Војводине.
ПРИКАЗ И АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕ ЗДРАВСТВЕНЕ
СИТУАЦИЈЕ
Витално-демографска ситуација
• Према процени Републичког завода за статистику, у
2016. години у АП Војводини живело је 1.871.515 становника, што је за више од 160.000 становника мање
него на попису из 2002. године.
• Oчекивана дужина живота у АП Војводини дужа je за
жене (77,3 године) него за мушкарце (71,9 година), а
краћа је него у Београдском региону, на југу Србије и у
земљама европског региона.
• Изражено је старење становништва – просечна старост
становништва јесте 42,7 година, а скоро свака шеста особа (18,7%) старија је од 65 година.
• Стопа наталитета је неповољна (9,4 на 1.000 становника).
• Просечна старост мајке при рођењу детета јесте 29,6 година.
• Стопа морталитета одржава се на високим вредностима
(14,8‰).
• Становништво АП Војводине најчешће умире од кардиоваскуларних болести (51,5%), тумора (22,8%) и болести
система за дисање (5,7%).
• Стопа смртности одојчади износи 4,4‰ и има повољне
вредности.
• Природни прираштај је неповољан и има негативну
вредност (-5,4‰).
Морбидитет – обољевање становништва
• Најзначајнији здравствени и јавноздравствени проблем
становништва АП Војводине jeсу хроничне незаразне
болести (кардиоваскуларне болести, малигна обољења,
хроничне болести органа за дисање и група болести мишићно-коштаног система и везивног ткива).
• Готово половину од укупног ванболничког морбидитета одраслог становништва АП Војводине чине болести
система за дисање, болести крвотока, мишићно-коштаног система и везивног ткива, као и болести мокраћнополног система.
• Водећа дијагноза одраслог становништва јесте есенцијална артеријска хипертензија.
• Најчешћи узроци обољевања деце предшколског и школског узраста АП Војводине јесу болести система за дисање и заразне и паразитарне болести, док се у морбидитету школске деце издвајају још и повреде, тровања и последице деловања спољних фактора.
• У ванболничком морбидитету жена, посебан значај
имају тумори који се налазе на четвртом месту.
• У болничком морбидитету доминирају тумори (15,6%), болести система крвотока (11,7%) и фактори који утичу на
здравствено стање и контакт са здравственом службом
(8,2%). Водећи узроци болничког морталитета јесу болести система крвотока, тумори и болести система за дисање.
Ситуација у вези са заразним болестима
• У погледу већег броја заразних болести, епидемиолошка ситуација у АП Војводини остала је уобичајена за ово
подручје, а стопа смртности од заразних болести остала
је ниска.
• Изменама у законској регулативи у области заразних
болести током 2016 –2017. године, посебно укидањем
збирних пријава, вишеструко је смањен број пријављених заразних болести, али је повећано учешће зараз-
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них болести са егзактном лабораторијском потврдом. До
сада, водећа обољења из ове групе (стрептококне инфекције, варичела, инфективна мононуклеоза) више не подлежу обавезном пријављивању.
Највећи број цревних заразних болести, као и претходних година, пријављен је под клиничком дијагнозом –
заразни проливи (ентеритиси и гастроентеритиси), која
обухвата све случајеве дијареје и гастроентеритиса, чији
узрочник није лабораторијски доказан, а постоји уверење да су инфективне природе.
Мада би превенција сексуално преносивих заразних болести могла бити ефикасна када би се примењивале индивидуалне мере заштите, ипак ове болести и даље остају значајна патологија становништва.
ХИВ инфекције остају глобално један од водећих народноздравствених проблема. У 2017. години, број ХИВ позитивних особа је за око 23% већи него 2016. године.
Забрињавајући податак јесте то што су све оболеле особе
свој ХИВ статус сазнале у моменту постављања дијагнозе обољења, што указује на то да особе с ризичним понашањем не спроводе превентивно тестирање у довољној
мери и благовремено. С обзиром на то што период неманифестне инфекције траје више година, ове особе дуго престављају потенцијалну опасност за преношење ХИВ-а.
Глобалној промени географске дистрибуције векторских
болести допринео је утицај климатских фактора на распрострањеност и учесталост вектора.
Мада су у националној патологији зоонозе заступљене с
малим бројем оболелих, због епидемиолошких карактеристика ових болести, великог епидемијског потенцијала, тешкоћа у сузбијању и могућих здравствених и економских последица, надзор над овим болестима изузетно је значајан.
Дисконтинуитет, неправовременост и недовољност
ММР вакцине у претходном периоду, као и нагомилавање осетљиве популације, доводе у питање достизање
елиминације морбила/рубеле у предвиђеном року, индиректно отежавају одржавање поверења родитеља у систем имунизације, који је последњих година озбиљно уздрман активностима антивакциналног покрета.
Обухват имунизацијом по клиничким индикацијама
(вакцина против грипа, пнеумококних инфекција) остао је низак и недовољан да би се овом мером успешније
утицало на смањење обољевања и умирања.

ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА
Општи циљ:
Унапређивање и очување здравља становништва на територији
АП Војводине, обезбеђивањем информација неопходних за
процену здравствених ресурса усмерених ка унапређивању
здравља, продужењу живота, побољшању квалитета живљења
и оспособљавању становништва АП Војводине за независно
функционисање.
Специфични циљеви:
• унапређивање јавног електронског сервиса за заразне болести и евиденцију хроничних болесника, који ће моћи да
подржи све процесе евидентирања и извештавања у вези
са заразним и незаразним болестима на територији АП
Војводине, али и да обезбеди друге информације значајне
за евиденцију и епидемиолошко испитивање;
• обезбеђивање информација о епидемиолошким карактеристикама заразних и незаразних болести, с циљем планирања интервентних мера и активности;
• унапређивање надзора над одређеним заразним болестима (нпр. ОСГ, грип, акутне респираторне инфекције, вирусни гастроентерититси) у популацији и код хоспитализованих болесника;
• унапређивање епидемиолошког надзора над трансмисивним антропозоонозама на територији АП Војводине,
доказивањем узрочника ових инфекција у специфичним
векторима;
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• смањење уноса натријум-хлорида код деце предшколског и школског узраста и код младих, ради смањења ризика за развој хипертензије, кардиоваскуларних и других
болести у одраслом добу;
• унапређивање здравља породица с малом децом у АП
Војводини путем повећања доступности информација,
знања и вештина о здрављу у домовима здравља и институтима / заводима за јавно здравље;
• Унапређење менталног здравља породице;
• процена епидемиолошке ситуације повреда и идентификација најугроженијих популационих група.
АКТИВНОСТИ ПРОГРАМА:
Активности Програма спроводе се путем осам програмских
задатака.
Програмски задаци:
1. праћење и анализа здравственог стање становништва
АП Војводине;
2. унапређивање јавног електронског сервиса за пријављивање заразних болести и евидентирање хроничних болесника на територији АП Војводине;
3. унапређени клиничко-епидемиолошки надзор над
одређеним заразним болестима на територији АП Војводине;
4. интегрисани надзор и контрола трансмисивних антропозооноза на територији АП Војводине;
5. контрола садржаја натријум-хлорида у оброцима организоване друштвене исхране деце предшколског узраста
и адолесцената у АП Војводини;
6. унапређивање здравствене писмености популације –
„Знањем до здравих избора”;
7. унапређивање менталног здравља породице - ‘’Подршка
од самог почетка’’;
8. епидемиолошки надзор над повредама на територији АП
Војводине.
Активности и методологија детаљно се описују уз сваки
програмски задатак засебно.
Посебне програме из области јавног здравља за територију АП
Војводине реализоваће Институт за јавно здравље Војводине,
Нови Сад и заводи за јавно здравље, у сарадњи са здравственим
установама на свим нивоима здравствене заштите, док ће у
програмски задатaк под бројем 4 бити укључени и Институт
за ветеринарство Нови Сад и ветеринарски специјалистички
институти у АП Војводини, као и Пољопривредни факултет
Универзитета у Новом Саду.
ИНДИКАТОРИ
ПРОГРАМА

И

МЕТОДОЛОГИЈА

СПРОВОЂЕЊА

Индикатори и методологија спровођења Програма дефинишу
се уз сваки програмски задатак засебно.
НАЗИВ ПРОГРАМСКОГ ЗАДАТКА
Праћење и анализа здравственог стања становништва АП
Војводине
Приказ и анализа постојеће ситуације
Анализа здравственог стања становништва јесте основа за
сагледавање постојеће ситуације, те за објективну идентификацију
приоритетних здравствених проблема и доношење мера за
њихово решавање. Она је неопходна за адекватно планирање
здравствене заштите, доношење одговарајућих стратегија,
програма и постављање циљева здравствене политике. Ови
параметри не анализирају се на нивоу АП Војводине програмима
који су донети и финансирани на републичком нивоу.
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Циљеви програмског задатка
Општи циљ:
Обезбеђивање информација неопходних за процену
здравствених ресурса усмерених ка унапређивању здравља,
побољшању квалитета живота и продужењу животног века
становништва АП Војводине.
Специфични циљеви:
• идентификација најзначајнијих здравствених проблема,
тенденција кретања обољења, фактора ризика, изложености становништва опасностима из животне средине,
уочавање разлика у здравственом стању и здравственој
заштити становништва различитих подручја и категорија;
• планирање интервентних мера и активности за решавање водећих здравствених проблема, као и проблема у
погледу рада и организације здравствене службе.
Методологија и активности спровођења програмског задатка
Здравље становништва АП Војводине процењиваће се
континуирано – мониторингом. Дефинисаће се садржај анализе
здравственог стања становништва за сваку годину посебно.
Стручњаци Института за јавно здравље Војводине одредиће
врсту података који ће се користити у анализи здравственог
стања становништва.
Прикупљање и обрада података за анализу здравственог стања
На основу дефинисаних стручно-методолошких процедура,
прикупљају се подаци од окружних завода за јавно здравље
АП Војводине, те се достављају Институту за јавно здравље
Војводине, који надаље контролише и обрађује те податке.
Контрола анализе здравственог стања
Анализу обављају лекари Института за јавно здравље
Војводине. Обједињена и верификована анализа здравственог
стања шаље се оснивачу Института за јавно здравље Војводине,
заводима за јавно здравље на територији АП Војводине и другима.
Извршиоци програмског задатка
Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад, Завод за јавно
здравље Сремска Митровица, Завод за јавно здравље Панчево,
Завод за јавно здравље Зрењанин, Завод за јавно здравље Кикинда,
Завод за јавно здравље Суботица, Завод за јавно здравље Сомбор.
Индикатори:
1. демографски показатељи;
2. умирање становништва (морталитет): морталитет по
полу, старости и водећим узроцима умирања;
3. очекивано трајање живота на рођењу;
4. обољевање становништва – морбидитет: подаци о регистрованом ванболничком и болничком морбидитету;
5. коришћење и рад здравствене службе: подаци о коришћењу ванболничке и болничке здравствене заштите;
6. активности промоције здравља и здравственог васпитања;
7. спољашња средина: надзор здравствене исправности
воде за пиће, намирница, квалитета ваздуха животне средине, исправности воде отворених и затворених базена,
јавних купалишта, река и језера, који представљају показатеље стања животне средине;
8. резистенција бактерија на антимикробне лекове.
За реализацију овог програмског задатка у 2021. години из
буџета АП Војводине потребно је издвојити 297.489,89 динара.
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НАЗИВ ПРОГРАМСКОГ ЗАДАТКА
Унапређивање јавног електронског сервиса за пријављивање
заразних болести и евидентирање хроничних болесника на
територији АП Војводине
(вођење, прикупљање и обрада података обавља се у складу са
законом којим се уређује заштита података о личности)
Приказ и анализа постојеће ситуације
Праћење заразних болести
Највећи број заразних болести на подручју АП Војводине
пријављује се на основу клиничке дијагнозе, без етиолошке
потврде (лабораторијска микробиолошка дијагностика). Због
неусаглашености критеријума пријављивања, исти клинички
ентитети пријављују се под различитим дијагнозама. Етиолошки
неразјашњене случајеве обољења није могуће епидемиолошки
повезати, те се највећи број заразних болести региструје као
појединачна обољења. Имплементациј софтверског решења
у домовима здравља и прикупљањем података потребних за
евидентирање и прикупљање пријава заразних болести, од
2013. године, пријаве су почеле да пристижу континуирано,
свакодневно, увек у истом периоду за претходни дан. У току
2017. године, електронским сервисима обухваћено је преко 99%
становништва АП Војводине. У току 2018. године, сачињен је
модул који је инкорпориран у сервис за заразне болести, те који
има за циљ препознавање дифеиниција случаја које прописује
Европска комисија, а које су уведене у наше прописе и објављене
на сајту Института за јавно здравље Србије. Као такав, модул
треба да буде подршка и раду лекара и примарној здравственој
заштити, за почетак, као изборна могућност за коришћење. С
временом, унапређивањем модула и на основу захтева самих
корисника, очекује се да модул постане рутински део у раду за
сваког пацијента, а не да буде само изборна могућност лекара. У
2021. години, планирано је да се уведе у домове здравља у центру
управних округа, а након тога, наредних година, у све домове
здравља на комплетној територији АП Војводине.
Праћење имунизације
Услед дисконтинуитета у снабдевању вакцинама, у АП
Војводини, као и у другим деловима Републике Србије, уочљив
је пад обухвата обавезним вакцинама, али и вакцинама које
се – према важећем правилнику – дају према клиничким и
епидемиолошким индикацијама.
Важећим законским прописима, утврђено је и обавезно
пријављивање нежељених реакција после имунизације.
Лекар који утврди нежељену реакцију дужан је да то пријави
епидемиолошкој служби надлежног института / завода за
јавно здравље, на прописаном обрасцу. Постојећим начином
регистрације није могуће утврдити учешће нежељених реакција
у односу на укупан број вакцинисане деце и број апликованих
доза одређене вакцине. У 2021. години, планирано је да се
обавезно пријављивање нежељених реакција после имунизације
уведе у домове здравља у центру управних округа, а након тога,
наредних година, у све домове здравља на комплетној територији
АП Војводине.
Праћење хроничних незаразних болести
Увођење јавног електронског сервиса даје могућности
за евидентирање и праћење броја оболелих од хроничних
незаразних болести (хроничних болесника) на територији АП
Војводине, као и за сагледавање удела хроничних болесника у
општој популацији и праћење хроничних незаразних обољења
која се не прате путем регистара.
До сада, су у електронски сервис за евидентирање лица
оболелих од хроничних незаразних обољења укључена су 43
дома здравља (од 44 с територије АП Војводине), с тенденцијом
постизања обухвата од 100%. Саставни део сервиса чини
електронски имунизациони регистар (који на нивоу Републике
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Србије не постоји), који треба да обезбеди контролу обухвата
систематском вакцинацију и да омогући повећање обухвата
одраслог становништва вакцинацијом против грипа, тетануса и
пнеумокока, као и да омогући да се лакше сагледава потрошња
вакцина ради што бољег планирања набавке вакцина.
Циљеви програмског задатка
Општи циљеви:
• Успостављање јавног електронског сервиса с циљем да
подржи све процесе пријављивања и извештавања у вези
са заразним болестима на територији АП Војводине (у
складу с поменутим законом и правилником).
• Обезбеђивање информација о епидемиолошким карактеристикама заразних болести, карактеристикама узрочника обољења и факторима ризика, с циљем планирања интервентних мера и активности.
• Успостављање модерног, ефикасног и флексибилног
имунизационог сервиса у АП Војводини, којим ће се
стећи увид у вакцинални обухват свим вакцинама – у
складу са законом.
• Унапређивање јавног електронског сервиса с циљем
обухвата целокупне популације на територије АП Војводине за све процесе евидентирања хроничних болесника.
• Обезбеђивање информација о епидемиолошким карактеристикама незаразних болести и факторима ризика.
Специфични циљеви:
• развој модерног система раног откривања и упозоравања
на претње по здравље становништва АП Војводине, посебно у ванредним ситуацијама;
• усаглашавање критеријума пријављивања с препорукама
Европске уније;
• унапређивање протока података о појави одређених заразних болести, као и података о извршеним микробиолошким услугама унутар здравственог система на територији АП Војводине;
• увођење електронског имунизационог регистра треба да
омогући: прецизно и ажурно сагледавање обухвата систематском вакцинацијом; лакше извештавање и планирање имунизације; праћење безбедности вакцина; евиденцију разлога неодазивања на вакцинацију; инкорпориран систем активног подсећања на термин имунизације; повећање обухвата одраслог становништва вакцинацијом против грипа, тетануса и пнеумокока; лакше сагледавање потрошње вакцина ради што бољег планирања набавке вакцина;
• утврђивање стопе јављања поствакциналних реакција и
компликација у односу на број вакцинисане деце одређеном вакцином и број апликованих доза одређене вакцине, као и утврђивање ућешћа тежих нежељених реакција
и компликација и њиховог утицаја на остварени обухват
имунизацијом;
• повећање нивоа знања здравствених радника који спроводе имунизацију о вакцинама и вакцинама превентабилним болестима;
• изградња регистра хроничних болесника.
Методологија и активности спровођења програмског задатка
1. имплементација софтверског система за прикупљање података о лицима оболелим од заразних и хроничних незаразних обољења у домовима здравља у АП Војводини;
2. имплементација имунизационог регистра у већини домова здравља АП Војводине (служба за здравствену
заштиту деце) у сарадњи са стручњацима Института за
јавно здравље Војводине, завода за јавно здравље на територији АП Војводине и Институтом за здравствену
заштиту деце и омладине Војводине;
3. мониторинг рада и извештавање о постигнутим резултатима.

17. децембар 2020.

Извршиоци:
Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад, Институт
за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад,
Завод за јавно здравље Сремска Митровица, Завод за јавно
здравље Панчево, Завод за јавно здравље Зрењанин, Завод за
јавно здравље Кикинда, Завод за јавно здравље Суботица и Завод
за јавно здравље Сомбор, здравствени радници из седам домова
здравља који спроводе имунизацију на територији АП Војводине
(домови здравља у Новом Саду, Суботици, Кикинди, Сомбору,
Панчеву, Сремској Митровици и Зрењанину).
Индикатори:
• број здравствених установа које користе јавни електронски сервис за пријављивање заразних болести;
• пораст инциденције одређених заразних болести, регистрованих у здравственим установама које користе јавни
електронски сервис за пријављивање заразних болести;
• број регистрованих епидемија, са утврђеним инфективним агенсом;
• број (%) лекара домова здравља који су учествовали у
надзору у ≥ 60% у току године;
• број (%) нежељених реакција након имунизације – по врстама обавезне вакцине и узрасту деце;
• број (%) тежих нежељених реакција након имунизације
– по врстама обавезне вакцине и узрасту деце;
• број здравствених установа које користе јавни електронски сервис за евиденцију хроничних болесника;
• број изабраних лекара који правилно попуњавају податке о евиденцији хроничних болесника;
• инциденције и преваленције одређених незаразних болести.
За реализацију овог програмског задатка, у 2020. години из
буџета АП Војводине потребно је издвојити 600.872,02 динара.
НАЗИВ ПРОГРАМСКОГ ЗАДАТКА
Унапређени клиничко-епидемиолошки надзор над одређеним
заразним болестима на територији АП Војводине
Приказ и анализа постојеће ситуације
Од сезоне 2013–2014. године, сентинелним надзором над
ОСГ и АРИ обухваћене су све општине АП Војводине. Надзор
координишу заводи за јавно здравље – као партнери Института
за јавно здравље АП Војводине.
У епидемији грипа, АРДС јесте водећи узрок смртног исхода од
ове болести. Поред вируса грипа, други инфективни агенси такође
могу бити узрочно повезани с тешким акутним респираторним
обољењима, као што је нови корона вирус назван Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (МЕРС-ЦоВ), који се разликује од
других корона вируса, досад изолованих из људи, укључујући
и САРС-ЦоВ. Највећи број оболелих јесу становници Саудијске
Арабије, али и инострани грађани који су боравили у тој земљи.
Због тога, постављање етиолошке дијагнозе има и
епидемиолошки значај за праћење тежине епидемије грипа,
учешћа других инфективних агенса у етиологији ових болести
и откривање импортовања обољења која могу да представљају
глобалну претњу (вируси грипа Х5 и Х7 и МЕРС-ЦоВ, хумани
мета пнеумовирус, хумани параинфлуенца вируси 1, 2, 3
и 4, хумани риновирус, аденовируси, хумани бокавирус и
респираторни синцицијални вирус).
Ротавирусни гастроентеритиси јесу један од главних
узрочника морбидитета у дечјем узрасту. Норовируси, после
ротавируса, други су најчешћи узрочници небактеријских,
вирусних гастроентеритиса код деце и најчешћи етиолошки
ирусни фактори акутних гастроентеритиса код одраслих. Водећи
су узрочници епидемија повезаних са употребом контаминиране
хране, а преносе се и контаминираном водом и контактом са
инфицираним особом или контаминираним предметима.

17. децембар 2020.
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Данас се зна да су астровируси чести узрочници
гастроентеритиса, нарочито код деце узраста до две године и код
старијих особа. Аденовирусни гастроентеритиси јављају се током
целе године. Аденовируси су други најчешћи узрочници пролива
код деце (иза ротавируса). Обољевају деца млађа од две године.
Увођењем молекуларне дијагностике за доказивање вирусне
етиологије гастроентеритиса, омогућено је да се код 42%
хоспитализованих пацијената из циљне групе постави етиолошка
дијагноза болести и да се број епидемија цревних заразних
болести с непознатим узрочником смањи за једну трећину.
Резултати који су постигнути посебним програмима у области
јавног здравља у АП Војводине у надзору над инвазивном
пнеумококном болешћу обезбедили су поред других, доказе у
корист увођења имунизације против инвазивне пнеумококне
болести у Републици Србији, која је од 2018. године обавезна за
сву одојчад.
Циљеви програмског задатка
Општи циљеви:
- Унапређивање надзора над грипом и другим узрочницима акутних респираторних инфекција.
- Унапређивање епидемиолошког надзора над вирусним
гастроентеритисима.
- Унапређивање надзора над инвазивним бактеријским
обољењима ради благовремене дијагнозе и лечења оболелих и предлагања мера спречавања и сузбијања ових
обољења.
- Прикупљање и одржавање банке серума за сероепидемиолошка истраживања у АП Војводини.
Специфични циљеви:
• правовремено прикупљање информација о активности
вируса грипа у АП Војводини и размена информација с
другим мрежама у земљи и у Европи;
• прикупљање, обрада, анализа и јавна доступност клиничко-епидемиолошких и вирусолошких података о активности вируса грипа у АП Војводини;
• јачање и хармонизација епидемиолошких и вирусолошких метода, примарно базираних на интегрисаном моделу сентинел надзора;
• обезбеђивање валидних информација за планирања мера
и спровођење активности у епидемији грипа;
• унапређивање рада Националног инфлуенца центра СЗО
Института за јавно здравље Војводине, као дела мреже
лабораторија СЗО у Европи и у свету;
• процена учешћа других узрочника АРИ (респираторни
синцицијални вирус, аденовируси);
• правовремено откривање импортовања узрочника који
могу да представљају глобалну претњу здрављу становништва АП Војводине;
• децентрализација лабораторијске дијагностике у АП
Војводини;
• утврђивање учесталости ротавируса, норовируса, астровируса и аденовируса, као етиолошких фактора вирусних гастроентеритиса на узорку хоспитализованих пацијената, с посебним освртом на узраст до пет година;
најчешћих
серотипова
бактерија
• утврђивање
Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenyae и
Neisseria meningitides, које се налазе на нашем подручју;
• утврђивање
резистенције
изолата
Streptococcus
pneumoniae, Haemophilus influenyae и Neisseria
meningitides на антибиотике;
• праћење утицаја имунизације на јављање ових обољења.;
• праћење утицаја имунизације на промену структуре изолованих сојева Streptococcus pneumoniae, Haemophilus
influenyae.
• прикупљање банке серума према ECEH2 методологији
(око 3.500 серума), која географски, узарсно и према
полу одсликава популацију АП Војводине односно представља репрезентативни узорак становништва;
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• утврђивање прокужености (проценат имуних) популације против одређених заразних болести према процени
епидемиолошке службе АП Војводине;
• обезбеђење објективних показатеља за процену епидемиолшке ситуације и за правовремено планирање противеопидемијских мера како би се смањили негативни
ефекти епидемијског ширења обољења.
Методологија и активности спровођења програмског задатка
1. Циљна група за сентинелни надзор јесте становништво
АП Војводине. Популацију под надзором чиниће уговорени пацијенти сентинелних лекара. Мрежу сентинелних лекара чиниће лекари домова здравља (лекари опште
медицине, педијатри из дечјег и школског диспанзера).
Планира се да један лекар прати ОСГ и АРИ у популацији од 500 до 2.500 особа. Координација спровођења
сентинел надзора, на нивоу округа, у надлежности је
епидемиолога из института и завода за јавно здравље на
територији АП Војводине. Планира се да у свакој општини надзором буде обухваћено 3–5% популације, разврстане по добним групама (0–4, 5–14, 15–29, 30–64 и ≥65
година). Унутар те популације, регистроваће се ОСГ и
АРИ и пратиће се специфична стопа инциденције ОСГ и
АРИ – по узрасту, на територији општине, округа и АП
Војводине. У складу са утврђеном методологијом, сентинелни надзор спроводи се од 40. недеље текуће године до 20. недеље наредне године. У том периоду, број
регистрованих случајева ОСГ и АРИ прати се по недељама, а подаци о броју регистрованих случајева ОСГ
и АРИ, по добним групама, сентинелни лекари или надлежни епидемиолози завода уносе електронским путем
у посебно конструисану базу за унос података. Анализа
актуелне епидемиолошке ситуације, на недељном нивоу,
континуирано ће се постављати на сајт Института за јавно здравље Војводине. Лекар с територије општине где
је тенденција инциденције ОСГ у порасту у поређењу с
претходном недељом надзора и који утврди да пацијенти
током актуелне недеље испуњавају дефиницију случаја
обољења сличног грипу, обавештава епидемиолога надлежног института / завода за јавно здравље, ради узорковања болесничког материјала и прикупљања основних
епидемиолошко-клиничких података. Примењиваће се
ПЦР метода. Планира се узимање око 500 узорака у току
једне сезоне.
Поступак реализације наведених активности укључује:
• формирање нове сентинелне мреже (утврђивање броја
сентинелних лекара који су били укључени у надзор, као
и укључивање нових);
• утврђивање величине актуелне популације под надзором
лекара који су већ ангажовани и популације лекара који
су први пут укључени у активности;
• формирање стручног тима и избор/реизбор окружних координатора;
• израду документације;
• едукацију нових учесника у надзору;
• пријављивање ОСГ и АРИ;
• узорковање и транспорт болесничког материјала;
• лабораторијску обраду;
• тумачење и издавање резултата;
• обраду и анализу података, израду и прослеђивање извештаја свим извршиоцима и Покрајинском секретаријату за здравство.
2. Циљну групу за посвећени надзор над тешком акутном
респираторном болешћу чине хоспитализовани болесници код којих је дошло до развоја САРИ и АРДС-а, а
да није познат други узрок настанка. Програмски задатак реализоваће се путем сарадње болничких установа у којима се лече пацијенти код којих је дошло до
развоја САРИ и АРДС-а, регионалних завода за јавно
здравље на територији АП Војводине и Института за јав-
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но здравље Војводине. Применом електронске платформе за специјализовани надзор, унапредиће се сарадња
међу учесницима. На основу постављене индикације ординирајућег лекара, узорковаће се болеснички материјал
(назални/фарингеални брис) за лабораторијско испитивање с циљем постављања етиолошке дијагнозе болести.
Испитивање ће се спроводити на вирусе грипа. У случају негативног резултата, испитивање ће се проширити и на друге вирусне агенсе (МЕРС-ЦоВ, хумани мета
пнеумовирус, хумани параинфлуенца вируси 1, 2, 3 и 4,
хумани риновирус, аденовируси, бока вирус и респираторни синцицијални вирус), а према клиничким и епидемиолошким индикацијама, испитивање ће се спровести и на узрочнике легионарске болести и Q грознице. Лабораторијско испитивање спроводиће Институт за
јавно здравље Војводине. У процесу децентрализације
лабораторијске дијагностике у АП Војводини, лабораторијско испитивање на најчешће очекиване узрочнике
тешке акутне респираторне болести (грип А и Б и легионела), спроводиће и заводи за јавно здравље у Суботици, Сремској Митровици, Сомбору, Кикинди и Панчеву. Лабораторијско испитивање на Q спроводиће се у
сарадњи с референтном лабораторијом Завода за јавно
здравље Зрењанин. За спровођење овог програмског задатка, поред постојеће РТ ПЦР технологије која је обезбеђена у свим заводима за јавно здравље, Институт за
јавно здравље Војводине користиће Real time multiplex
PCR аутоматизован систем. Апарат ће у једном времену
моћи да потврди или да одбаци 13–17 различитих вирусних и бактеријских узрочника.
Поступак реализације наведених активности укључује:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

формирање стручног тима;
дефинисање методологије;
израду документације (анкете, извештајни обрасци);
едукацију микробиолога и биолога / здравствених техничара из завода за јавно здравље у Суботици и Сремској
Митровици;
регистровање болесника у складу с дефиницијом;
узорковање болесничког материјала;
транспорт болесничког материјала;
лабораторијско испитивање узорака и тумачење резултата;
прикупљање епидемиолошких и клиничких података;
обраду и анализу података, израду и прослеђивање извештаја свим извршиоцима и Покрајинском секретаријату за здравство.

Планирано је да се прегледа 100 узорака фецеса
хоспитализованих пацијената који болују од гастроентеритиса и
100 узорака фецеса оболелих у епидемијама гастроентероколитиса
за које је постављена сумња на вирусну етиологију.
Прикупљање и обрада узорака фецеса пацијената сумњивих на
вирусни гастроентеритис
Узорци столице, за хоспитализоване пацијенте, биће
достављани у сарадњи са Институтом за заштиту здравља деце
и омладине Војводине и Клиником за инфективне болести,
Клиничког центра Војводине. Узорци столице пацијената
оболелих у епидемијама биће достављани у сарадњи са
епидемиолошком службом надлежног завода за јавно здравље на
територији АП Војводине.
Изолација и доказивање вирусних нуклеинских киселина из
узорака фецеса
За извођење Real time PCR теста биће употребљен
комерцијални кит, за истовремено доказивање и диференцијацију
РНК ротавируса, норовируса и астровируса и за доказивање ДНК
аденовируса.
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Обрада података и анализа добијених резултата
Добијени резултати биће обрађени и анализирани у поређењу
с карактеристикама пацијената оболелих од гастроентеритиса,
односно епидемија вирусних гастроентеритиса.
За спровођење овог програмског задатка, поред постојеће
RTP PCR технологије, Институт за јавно здравље Војводине
користиће Real time multiplex PCR.
Програмски задатак ће се реализовати сарадњом болничких
установа у којима се пацијенти лече, односно у које су упућени
пацијенти из целе АП Војводине (Институт за здравствену
заштиту деце и омладине Војводине и Клиника за инфективне
болести Клиничког центра Војводине) и из Института за јавно
здравље Војводине. Циљна група јесу болесници свих узраста
код којих је дошло до развоја менингитиса/сепсе, а за Streptococcus pneumoniae и Haemophilus influenyae и болесници дечјег
узраста код којих је дошло до развоја инвазивне пнеумоније
(с позитивном хемокултуром) и који су упућени на болничко
лечење.
1. У складу са посебном методологијом коју ће припремити Институт за јавно здравље Војводине, прикупиће
се 19.153 узорка серума, од 1% популације АП Војводине, у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за здравство и свим здравственим у становама на територији АП
војводине. Прва Главна банка серума Војводине је 2015
и 2016. године коришћена за сероепидемиолошка истраживање имунитета против варицеле, морбила, пертусиса, хепатитиса А и Б, и рубеле у АП Војводини. Сада ће
се прикупити нова која ће се времном освежавати.
Прикупљаће се узорци крви / резидуалних серума становника
Војводине, који се, у наведеном периоду, јаве у лабораторију
здравствене установе у циљу рутинског лабораторијског
испитивања.. Тиме ће се обезбедити топографска и демографска
репрезентативност узорка за АП Војводину. Табеле са унапред
одређеном дистрибуцијом испитаника ће бити послате свим
ЗЗЈЗ односно лабораторијама. Прикупљање серума вршиће
ИЗЈЗ Војводине и ЗЗЈЗ. Приликом прикупљања Институт и
заводи че сарађивати и ослањати се на све здравствене установе у
Војводини. Главна банка серума биће тестирана у цињу процене
имунитета против одређених заразних болести према процени
епидемиолошке службе АП Војводине, а прво на ЦОВИД 19
односно САРС ЦоВ2 вирус. Из банке серума може се издвојити
посебан узорак прилагођен одређеном истраживању. Ова банка
ћуваће се дуготрајно, деценијама, за буду ћа истраживања.
Подаци о идентитету биће шифрирани, чиме ће се обезбедити
анонимност испитаника. Шифра ће садржати: ознаку округа,
место становања, месец, годину рођења и пол испитаника и њом
су обележавани резидуални узорци серума. Учешће испитаника
је било и биће на добровољној бази. Испитаници ће давати своју
писану информисану сагласност за узимање узорка крви/серума.
Извршиоци:
Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад, Завод за јавно
здравље Сремска Митровица, Завод за јавно здравље Панчево,
Завод за јавно здравље Зрењанин, Завод за јавно здравље
Кикинда, Завод за јавно здравље Суботица, Завод за јавно
здравље Сомбор, 135 сентинелних лекара из 44 дома здравља с
територије АП Војводине.
Индикатори:
- број (%) домова здравља који су учествовали у надзору у
≥ 90% извештајних недеља;
- број (%) сентинелних лекара који су доставили ≥ 80%
планираних недељних извештаја о регистрованим ОСГ
и АРИ, у складу с протоколом;
- број лабораторијски испитаних узорака болесничког материјала;
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- број потврђених случајева грипа у односу на укупан број
тестираних узорака;
- број испитаних узорака болесничког материјала;
- број (%) болесника код којих је постављена етиолошка
дијагноза тешке акутне респираторне болести;
- број (%) болесника са етиолошком дијагнозом тешке
акутне респираторне болести за које су добијени клиничко-епидемиолошки подаци;
- број (%) узорака прикупљених од хоспитализованих
пацијената, код којих је постављена сумња на вирусни
гастроентеритис;
- број (%) пацијената са утврђеном етиолошком дијагнозом вирусног гастроентеритиса;
- број обрађених епидемија гастроентероколитиса;
- број (%) епидемија гастроентероколитиса за које је утврђена вирусна етиологија;
- број (%) изолата пнеумокока који су серотипизовани;
- број (%) узорака серума/крви који је обезбеђен за Главну
банку серума у АП Војводини.
Квалитативни показатељи:
- географска раширеност обољења у популацији (у односу
на ОСГ);
- интензитет клиничке активности вируса (у односу на
ОСГ);
- тренд инциденције обољења сличних грипу (у односу на
ОСГ);
- степен оптерећења у примарној здравственој заштити (у
односу на АРИ).
За реализацију овог програмског задатка, у 2021. години из
буџета AП Војводине потребно је издвојити 1.942.504,05 динара.
НАЗИВ ПРОГРАМСКОГ ЗАДАТКА
Интегрисани надзор и контрола трансмисивних антропозооноза
на територији АП Војводине
Приказ и анализа постојеће ситуације
One Health (jединствено здравље) концепт јесте нови корак
ка унапређивању здравствене заштите, путем спајања политика
заштите здравља људи и животиња у свим релевантним
секторима. Водећу улогу у развоју овог концепта преузеле су
поједине државе и групе држава (Европска унија). Поред њих, у
центру се налази и неколико међународних организација: Food
and Agricultural Organisation (FAO), World Organisation for Animal Health (OIE), World Health Organisation (WHO), World Bank,
United Nations System Influenza Coordination (UNSIC), United
Nations Children’s Fund (UNICEF), European Center for Disease
Prevention and Control (ECDC) i European Food Safety Agency
(EFSA). Унапређивање епидемиолошког надзора јесте предуслов
за контролу трансмисивних антропозооноза на територији
АП Војводине. Интегрисани приступ епидемиолошког и
епизоотолошког надзора могућ је сарадњом здравствених
установа у области јавног здравља и здравствене заштите
(Институт за јавно здравље Војводине – ИЗЈЗВ, Клинички центар
Војводине, Клиника за инфективне болести – КЦВИ), референтних
установа у области ветерине (Научни институт за ветеринарство
Нови Сад – НИВНС) и референтне научнообразовне установе
у области праћења активности вектора (Универзитет у Новом
Саду, Пољопривредни факултет, Лабораторија за медицинску
и ветеринарску ентомологију и Лабораторија за дијагностику
инфективних болести и зооноза – ПФ).
Интегрисани приступ постићи ће се применом савремених
информационо комуникационих технологија, путем електронске
платформе за брзу и свеобухватну размену података у области
медицине, ветерине и ентомологије развијене у току 2019. године.
Овим приступом, омогућиће се правовремено предлагање,
планирање и спровођење одговарајућих мера контроле одређених
траснмисивних антропозооноза, како би се обезбедило здравље
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становништва АП Војводине и сачувао економски потенцијал
у области пољопривреде односно стачарства. Интегрисаним
надзором пратиће се одређени узрочници заразних болести код
људи и/или животиња и њихови вектори, као и присуство болести
које се могу разврстати у следећих неколико група.
1. Болести – код људи и животиња; узрочник потрвђен у
популацији вектора на територији АП Војводине односно Републике Србије (инфекције вирусом западног
Нила, лајмска болест, Q грозница).
2. Болести – код људи и животиња; узрочник није потврђен
у популацији вектора на територији АП Војводине односно Републике (хумана моноцитотрофна ерлихиоза);
вектори присутни на територији АП Војводине (Aedes
spp. и Ixodes spp.).
3. Болести које имају потенцијал да изазову обољење код
људи и животиња; узрочник потврђен у популацији вектора на територији АП Војводине односно Републике Србије (крпељски менингоенецефалитис, бабесиоза,
лејшманијаза, инфекције изазване усуту вирусом, анаплазмоза, филариозе).
4. Болести којих нема код људи и животиња; узрочник није
потврђен у популацији вектора, али одговарајући вектор
постоји на територији АП Војводине односно Републике Србије или у земљама у окружењу (маларија, цхикунгунyа грозница, денга); вектори присутни на територији
АП Војводине (Anopheles spp., Aedes albopictus).
5. Болести којих нема код људи и животиња; одговарајући
вектор није присутан на територији АП Војводине односно Републике Србије или у земљама у окружењу, али
се може пренети путем путника или роба у међународном саобраћају, услед миграција становништва и задржати у популацији вектора на територији АП Војводине односно Републике Србије (јапански енецефалитис, жута
грозница).
Интегрисани приступ епидемиолошком, епизоотиолошком
надзору комбинованим са активним надзором над популацијама
вектора (крпељи и комарци) не спроводи се и за сада се не
планира на нивоу Републике Србије. Пољопривредни факултет,
Лабораторија за медицинску ентомологију и Лабораторија за
дијагностику заразних болести животиња и антропозооноза јесу
учесници конзорцијума у пројекта VectorNet, који финансирају
Европски центар за конторлу болести (ЕЦДЦ) и Европска агенција
за безбедност хране (ЕФСА), а којим се прате све векторске
врсте зглавкара у Европи и у северној Африци. Лабораторија
за медицинску ентомологију јесте референтна лабораторија
пројекта MedilLabSecure, којим се обезбеђује интегрисани
приступ у области трансмисивних болести повезивањем
ентомолошких и вирусолошких лабораторија у Европи.
Лабораторија за дијагностику заразних болести животиња
и антропозооноза представља национални центар за тестирање
епидемиолошких, клиничких и лабораторијских протокола за
пријаву лајмске болести на подручју Републике Србије.
Циљеви програмског задатка
Општи циљ:
Унапређивање епидемиолошког надзора над трансмисивним
антропозоонозама на територији АП Војводине, доказивањем
узрочника ових инфекција у специфичним векторима који
циркулишу у испитиваном подручју, у животињама као
домаћинима и у хуманој популацији, откривање акутно
оболелих и асимптоматских случајева код људи и животиња,
уједначавањем критеријума и проширивањем лабораторијског
дијагностичког спектра.
Специфични циљеви:
• утврђивање распрострањености и величине популација
вектора трансмисивних антропозооноза (комараца, пешчаних мушица и крпеља);
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• утврђивање присуства и учесталости узрочника трансмисивних антропозооноза код вектора, људи и животиња применом метода култивације и молекуларне биологије (PCR, секвенцирање генома);
• утврђивање серопреваленције инфекција одређених
трансмисивним антропозооноза у циљним групама код
људи (општа популација и клинички суспектни случајеви, професионална експозиција);
• утврђивање серопреваленције инфекција одређених
трансмисивним антропозооноза код великих животиња
(коњи, велики и мали преживари, дивље животиње, птице и зечеви) и код малих животиња (кућни љубимци) и
утврђивање учесталости акутних арбовирусних и других
векторски преносивих зооноза у суспектним клиничким
случајевима;
• утврђивање учесталости траснсмисивних антропозооноза у високосуспектним клиничким случајевима (хоспитализовани пацијенти);
• утврђивање учесталости траснсмисивних антропозооноза у суспектним клиничким случајевима код животиња;
• израда мапа за приказ и процену ризика инфицирања узрочницима трансмисивних антропозооноза;
• правовремено предлагање мера контроле болести код
људи и животиња односно мера у области пољопривреде и заштите животне средине с циљем прекидања ланца
инфекције.
Методологија и активности спровођења програмског задатка
1. Редовно заседање координационог тима стручњака из
области јавног здравља (ИЗЈЗВ), здравствене заштите
(КЦВИ), ветеринарске медицине (НИВНС, ПФ), ентомологије и биоцида (ПФ), који ће спроводити програм и
– на основу налаза – благовремено предлагати неопходне
мере контроле болести код људи и животиња, као и друге
мере у области заштите животне средине
2. Размена података применом електронске платформе и
израда мапа ризике инфицирања у области медицине,
ветеринарске медицине, ентомологије и биоцида у Институту за јавно здравље Војводине, ради брже обраде
и анализе података и правовременог добијања резултата
интегрисаног надзора како би се предлагале мере.
3. Клиничка обрада пацијената и оболелих животиња са
епидемиолошком и епизоотиоолошком класификацијом
случајева.
4. Прикупљање и обрада узорака крви и ликвора пацијената за анализу на узрочнике векторски преносивих зооноза.
5. Прикупљање и обрада узорака крви малих и великих
дивљих и домаћих животиња за анализу узрочнике векторски преносивих зооноза.
6. Прикупљање и обрада збирних узорака комараца, пешчаних мушица и крпеља за анализу на узрочнике векторски преносивих зооноза.
7. Израда годишњег извештаја, с предлогом мера.
У току спровођења програма, планирано је следеће.
Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад, годишње
треба да прегледа најмање:
- 4.000 узорака крви опште популације (нпр. труднице,
припрема за операцију, деца) серолошким тестовима
(ЕЛИСА, ИИФТ и неутрализациони тест);
- 50 узорака крви и ликвора високосуспектних клиничких
случајева (хоспитализовани пацијенти) серолошким и
молекуларним Real time PCR;
- 200 збирних узорака комараца PCR методом и секвенцирањем.
Испитивања ће се радити употребом комерцијалних тестова
и прегледом обојеног размаза периферне крви или Buffy
coat и методом густе капи (бабезије, ерлихије, анаплазме и
плазмодијуми).
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НИВНС и ПФ годишње прегледа најмање:
- 100 узорака крви птица молекуларном методом (PCR);
- 200 узорака малих дивљих животиња (нпр. зечеви, лисице, шакали) серолошким тестовима и мање групе клинички суспектних случајева PCR методом;
- 450 узорака крви коња серолошким тестовима и мање
групе клинички суспектних случајева PCR методом;
- 450 узорака крви говеда серолошким тестовима и мање
групе клинички суспектних случајева PCR методом;
- 150 узорака крви паса серолошким тестовима и мање
групе клинички суспектних случајева PCR методом;
- 450 узорака крви оваца и коза серолошким тестовима и
мање групе клинички суспектних случајева PCR методом;
- 200 збирних узорака одраслих аутохтоних врста комараца PCR методом и секвенцирањем;
- 20 збирних узорака одраслих инвазивних врста комараца
PCR методом и секвенцирањем;
- 75 збирних узорака одраслих аутохтоних врста пешчаних мушица PCR методом и секвенцирањем;
- 100 збирних узорака крпеља култивисањем, PCR методом и секвенцирањем.
Испитивања ће се радити употребом комерцијалних тестова,
а код одређених узрочника – и прегледом обојеног размаза
периферне крви или Buffy coat (бабезије, ерлихије и анаплазме).
ПФ годишње ради утврђивања распрострањености и величине
популација вектора трансмисивних антропозооноза (комараца,
пешчаних мушица и крпеља), прикупи и детерминише најмање:
- 200 збирних узорака одраслих аутохтоних врста комараца;
- 20 узорака одраслих инвазивних врста комараца
- 400 узорака јаја/ларви инвазивних врста комараца;
- 75 збирних узорака одраслих аутохтоних врста пешчаних мушица;
- 100 збирних узорака крпеља.
Детерминација ће се вршити употребом детерминационих
кључева (морфолошка детерминација, а по потреби PCR методом
и секвенцирањем.
Прикупљање и обрада узорака крви и ликвора пацијената за
анализу на узрочнике векторски преносивих зооноза
Узорци крви пацијената опште популације прикупљаће се у
пријемној лабораторији ИЗЈЗВ. Од сваког пацијента тражиће се
добровољни пристанак за истраживање и сваки пацијент ће бити
у обавези да попуни анкетни упитник (географски и демографски
подаци).
Узорци крви и ликвора високосуспектних клиничких случајева
(хоспитализовани пацијенти) биће достављани у сарадњи с
Клиником за инфективне болести, Клиничког центра Војводине
у Центар за вирусологију ИЗЈЗВ.
Обраду биолошког материјала и припрему за серолошке и
молекуларне анализе спроводиће Центар за вирусологију ИЗЈЗВ.
Серолошки тестови изводиће се употребом комерцијалних
ЕЛИСА и ИИФТ тестова. Позитивни серуми на више
арбовирусних узрочника (унакрсна реакција) биће додатно
анализирани вирус неутализационим тестом (НТ) у референтној
лабораторији за арбовирусе.
Изолација и доказивање нуклеинских киселина из крви и
ликвора вршиће се комерцијалним китом за изолацију ДНК/РНК.
Тестирање узорака нуклеинских киселина на присуство РНК/
ДНК вршиће се методом Real time PCR .
Прикупљање и обрада узорака крви ималих и великих
дивљих и домаћих животиња за анализу на узрочнике векторски
преносивих зооноза
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Узорке крви животиња прикупљаће НИВ и ПФ Нови Сад.
Обраду крви и припрему за серолошке и молекуларне анализе
спроводиће НИВ и ПФ Нови Сад.
Серолошки тестови изводиће се употребом ЕЛИСА, ИФАТ,
ВНТ и WБ тестова. Позитивни серуми на више арбовирусних
узрочника (унакрсна реакција) биће додатно анализирани ВНТ
у лабораторији НИВ.
Изолација и доказивање нуклеинских киселина из крви
вршиће се китом за изолацију ДНК или РНК. Тестирање узорака
нуклеинских киселина на присуство ДНК/РНК вршиће се
методом PCR (Real time PCR и RT-PCR и конвенционални PCR и
RT-PCR) у НИВ и ПФ.
Прикупљање и детерминација комараца, пешчаних мушица
и крпеља ради утврђивања распрострањености и величине
популација вектора и анализе на присуство узрочника векторски
преносивих зооноза
Обрада и анализа збирних узорака комараца, пешчаних
мушица и крпеља на присуство узрочника векторски преносивих
зооноза
Збирне узорке комараца, пешчаних мушица и крпеља прикупиће
ПФ. Прикупљени узорци комараца биће достављани у Центар
за вирусологију Института за јавно здравље Војводине, Нови
Сад, ради даље обраде и анализе на WНВ. Прикупљени узорци
комараца, пешчаних мушица и крпеља биће достављани у ПФ и
НИВНС ради даље обраде и анализе на WНВ, ТБЕВ, УСУТУВ,
ЦХИЦВ, ДЕНВ, ЈЕВ, YФВ, Phlebovirus ssp., Borrelia spp., Erlichia
spp., Anaplasma spp., Coxiella burnetii, Francisella tularensis, Babesia
spp., Plasmodium spp., Leishmania spp., Dirofilaria spp.
Из достављених узорака вектора, извршиће се екстракција
нуклеинских киселина (РНК или ДНК) применом комерцијалних
китова, а потом детекција специфичних гена узрочника векторски
преносивих зооноза применом конвенционалне, нестед или Real
time PCR методе са специфичним прајмерима и последичним
секвенцирањем. Изузетно, из прикупљених крпеља вршиће се
култивација Боррелиа спп.
Индикатори:
- број испитаних пацијената (хумани узорак);
- број (%) пацијената опште популације – општа преваленца ЕЛИСА ИгГ антитела;
- број (%) хоспитализованих пацијената – инциденца на
основу ЕЛИСА ИгМ и ИгГ антитела у ликвору и серуму;
- број (%) хоспитализованих пацијената – с доказином нуклеинском киселином узрочника молекуларном методом;
- број испитаних животиња (дивљих и домаћих);
- број (%) животиња (дивљих и домаћих) – општа преваленца ЕЛИСА ИгГ антитела;
- број (%) животиња (дивљих и домаћих) – с доказаном
нуклеинском киселином узрочника молекуларном методом;
- број (%) збирних узорака аутохтоних одраслих комараца – детерминисаних и разврстаних у пулове за анализу
на присуство узрочника векторски преносивих трансмисивних болести;
- број (%) збирних узорака инвазивних одраслих комараца – детерминисаних и разврстаних у пулове за анализу
на присуство узрочника векторски преносивих трансмисивних болести;
- број (%) узорковања јаја/ларви инвазивних комараца –
детерминисаних и разврстаних у пулове за анализу на
присуство узрочника векторски преносивих трансмисивних болести;
- број (%) узорковања одраслих пешчаних мушица – детерминисаних и разврстаних у пулове за анализу на присуство узрочника векторски преносивих трансмисивних
болести;
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- број (%) збирних узорака крпеља – детерминисаних и
разврстаних у пулове за анализу на присуство узрочника
векторски преносивих трансмисивних болести;
- бкупан број испитаних збирних узорака комараца, пешчаних мушица и крпеља;
- број (%) збирних узорака аутохтоних одраслих комараца – с доказаном нуклеинском киселином узрочника векторски преносивих трансмисивних болести молекуларном методом;
- број (%) збирних узорака инвазивних одраслих комараца – с доказаном нуклеинском киселином узрочника векторски преносивих трансмисивних болести молекуларном методом;
- број (%) узорковања одраслих пешчаних мушица – с доказаном нуклеинском киселином узрочника векторски
преносивих трансмисивних болести молекуларном методом;
- број (%) збирних узорака крпеља – с доказаном нуклеинском киселином узрочника векторски преносивих трансмисивних болести молекуларном методом.
За реализацију овог програмског задатка, у 2021. години из
буџета АП Војводине потребно је издвојити 3.348.984,00 динара.
НАЗИВ ПРОГРАМСКОГ ЗАДАТКА
Контрола садржаја натријум-хлорида у оброцима организоване
друштвене исхране деце предшколског узраста и адолесцената у
АП Војводини
Епидемиолошка истраживања, клиничке и експерименталне
студије урађене у бројним земаљама недвосмислено су утврдиле
да је унос натријум-хлорида у директној линеарној корелацији с
преваленцијом хипертензије и средњом вредношћу висине крвног
притиска у популацији, општим морталитетом и специфичним
морталитетом од кардиоваскуларних и цереброваскуларних
болести. Превелики унос натријум-хлорида представља
доприносећи чинилац за развој канцера желуца, остеопорозе,
бубрежних каменаца и тежину астме, а често је удружен и с
превеликим калоријским уносом, односно с гојазношћу, посебно
код адолесцената. Према подацима Министарства здравља из
2013. године, преваленција хипертензије одраслог становништва
Републике Србије износи 47,5%. Истраживање Института за
јавно здравље Војводине показало је да око 66% особа старијих
од 45 година има хипертензију. Први резултати контроле
садржаја натријум-хлорида у оброцима друштвене исхране
деце предшколског и школског узраста и студентске омладине
у Новом Саду показали су да знатно превазилази препоручени
дневни унос од пет (5) грама дневно (односно три грама дневно за
децу старијег предшколског узраста). Успостављање партнерских
односа с предшколским установама у Новом Саду, основним
школама, домовима ученика и студентским центром, помогло је да
се – након неколико година спровођења програма – садржај соли
у овим оброцима статистички знатно смањи. Обрађени подаци
контроле садржаја соли у објектима организоване друштвене
исхране деце предшколског узраста на територији АП Војводине,
у периоду 2012–2017. године, показали су да је унос соли превелик
у објектима у урбаној, као и у објектима у руралној средини. Иако
је постигнуто неко смањење, утврђено је да деца предшколског
узраста оброцима организоване друштвене исхране и даље уносе
веће количине натријум-хлорида од препоручених количина.
Садржај натријум-хлорида и у оброцима у објектима организоване
друштвене исхране деце школског узраста, адолесцената и
студентске омладине на територији АП Војводине такође је
превелик. Улагање у програм за редукцију уноса соли препозанто
је не међународном нивоу, као један од најисплативијих програма
(Best Buy) за смањење преваланције високог крвног притиска у
популацији и оптрећености становништва масовним незаразним
болестима. Све земље чланице Европске уније, у сарадњи са
Светском здравственом организацијом, још од 2008. године
спроводе националне програме за редукцију уноса соли. Светска
здравствена организација је препоручила свим земљама да
предузму све потребне мере како би се до 2025. године унос соли
смањио за 30%.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Циљеви програмског задатка
Општи циљ:
Смањење уноса натријум-хлорида деце предшколског и
школског узраста и адолесцената, с циљем смањења ризика
за развој хипертензије, кардиоваскуларних и других болести
у одраслом добу, за које је утврђено да велики унос натријумхлорида представља фактор ризика или доприносећи чинилац.
Специфични циљеви
• праћење садржаја натријум-хлорида у оброцима организоване друштвене исхране деце предшколског узраста
и адолесцената у домовима ученика у АП Војводини, по
јединственој, међународно признатој методи рада;
• прикупљање, обрада и анализа података о садржају натријум-хлорида у оброцима организоване друштвене
исхране деце предшколског узраста и адолесцената у домовима ученика у АП Војводини;
• контрола садржаја натријум-хлорида у узорцима индустријски произведених намирница које се користе у
исхрани деце предшколског узраста и адолесцената у домовима ученика;
• подизање нивоа свести о значају смањеног уноса натријум-хлорида у исхрани људи, путем рада у локалној
заједници.
Методологија и активности спровођења програмског задатка
Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад, припрема
план рада и координише активности свих извршилаца програма.
План рада обухвата:
• укупан број узорака целодневних оброка организоване
друштвене исхране деце предшколског узраста и адолесцената у домовима ученика у којима ће се одређивати
садржај натријум-хлорида;
• укупан број узорака индустријски произведених намирница у којима ће се одређивати садржај натријум-хлорида.;
• усаглашавање методологије рада;
• формирање базе података, односно јединственог начина
доставе, обраде и анализе резултата контроле садржаја
натријум-хлорида у оброцима организоване друштвене
исхране деце и у узорцима индустријски произведених
намирница;
• израда извештаја са израђеном проценом ризика за
здравље деце, адолесцената и одраслих.
План рада ће се реализовати путем следећих активности:
1. успостављање партнерске сарадње с руководством објеката и планерима организоване друштвене исхране деце
у предшколским установама и домовима ученика на територији АП Војводине;
2. узорквање оброка и контрола садржаја натријум-хлорида;
3. узорковање и контрола садржаја натријум-хлорида у индустријски произведеним намирницама;
4. унапређивање електронске базе података;
5. прикупљање и обрада података;
6. едукативни програм о значају смањеног уноса натријум-хлорида у локалној заједници (септембар–новембар 2021);
7. организовање годишње конференције (децембар 2021);
8. израда годишњег извештаја (децембар 2021).
Извршиоци:
Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад, Завод за
јавно здравље Суботица, Завод за јавно здравље Сомбор, Завод
за јавно здравље Кикинда, Завод за јавно здравље Зрењанин,
Завод за јавно здравље Панчево и Завод за јавно здравље Сремска
Митровица.

17. децембар 2020.

Индикатори:
• успостављена програмска институционална сарадња са
окружним заводима за јавно здравље и установама, у којима постоји организована друштвена исхрана деце предшколског узраста и адолсцената у домовима ученика;
• урађена лабораторијска испитивања;
• формирана база података;
• организовани едукативни програми о значају смањеног
уноса натријум-хлорида у локалној заједници (6);
• организована стручна конференција (1);
• припремљен извештај о постигнутим резултатима.
За реализацију овог програмског задатка, у 2021. години из
буџета АП Војводине потребно је издвојити 1.265.802,00 динара.
НАЗИВ ПРОГРАМСКОГ ЗАДАТКА
Унапређивање здравствене писмености популације – „Знањем
до здравих избора”
Приказ и анализа постојеће ситуације
Концепт
промоције
здравља
подразумева
процес
оспособљавања људи да повећају контролу над својим здрављем
и да тако га унапреде, комбинацијом здравственог васпитања и
других организационих, политичких и економских програма,
дизајнираних тако да потпомогну промене у понашању и
животној средини које воде здрављу. Према подацима из
публикације „Здравствено стање становништва Војводине за
2018. годину”, приметно је да се визуелна здравствено-васпитна
средства не израђују у довољној мери за популацију АП
Војводине (недовољан тираж штампаних средстава и недовољно
презентација за емитовање), ни за децу и омладину, нити за
најважније теме (животне вештине и знања за очување здравља,
превенција фактора ризика и обука за контролу водећих болести).
Циљеви програмског задатка
Општи циљ:
Унапређивање здравља породица с малом децом у АП
Војводини путем повећања доступности информација, знања и
вештина о здрављу у домовима здравља и институту / заводима
за јавно здравље.
Специфични циљеви:
• повећање доступности знања о здрављу породица с малом децом путем обезбеђивања штампаних и електронских, рецензираних, здравствено-васпитних средстава
у домовима здравља и у институту / заводима за јавно
здравље АП Војводине;
• унапређивање техничке опремљености домова здравља
и института / завода за јавно здравље за емитовање и
објављивање здравствено-васпитних средстава у електронском облику;
• обука здравствених радника за повећање доступности
информација, знања и вештина о здрављу за рад с породицама с малом дециом у домовима здравља и институту
/ заводима за јавно здравље у АП војводини.
Методологија и активности спровођења програмског задатка
1) Израда садржаја и дизајнирање презентација за чекаонице домова здравља у Војводини
Стручњаци Института за јавно здравље Војводине припремиће
садрћај, дизајн и писано упутство за употребу здравственоваспитних презентација на ТВ мониторима у 20 домова здравља
(саветовалишта за децу и развојним саветовалиштима) који су
претходно опремљени Тв мониторима, с посебним тежиштима на
општине с малим бројем становника и на мање развијене општине,
на српском, мађарском и словачком језику за ТВ мониторе у
институту / заводима за јавно здравље у АП Војводини.

17. децембар 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Теме презентација за саветовалишта за децу и развојна
саветовалишта домова здравља биће у вези са унапређивањем
здравља и спречавањем фактора ризика за здравље одојчади и
мале деце:
- развојне карактеристике и деце и значај ране стимулације;
- значај дојења, лична и општа хигијена и правилна исхрана одојчади;
- Значај превентивних прегледа (општих и стоматолошких);
- значај имунизације;
- исхрана и физичка активност мале деце (од две године до
шест година);
- превенција изложености мале деце загађењима из животне средине (нпр. хигијена стана, куће и окућнице,
грејање и хлађење, превенција и заштита од извора загађења ваздуха, буке, УВ зрачења);
- рана превенција образаца понашања који погодују развоју болести зависности;
- превенција повреда (нпр. у кући, дворишту, игралишту,
саобраћају) и тровања (нпр. од лекова, средстава за одржавање куће, алкохола);
- превенција насиља и занемаривања;
- подршка менталном здрављу детета, мајке и породице
(превенција постпарталне депресије, грађење вештина
емоционалне и социјалне компетенције детета и родитеља).
Теме презентација за чекаонице института / завода за
јавно здравље биће у вези са општим и специфичним мерама
спречавања и сузбијања заразних болести:
- мере правилне личне хигијене и хигијене простора;
- имунизација и друге специфичне мере спречавања заразних болести.
2) Израда штампаних здравствено-васпитних средстава
Институт за јавно здравље Војводине израдиће и публиковати
седам врста здравствено-васпитних средстава за све домове
здравља и заводе за јавно здравље у АП Војводини:
- пет врста плаката (на теме значаја вакцинације, превентивних стоматолошких прегледа, очувања репродуктивног здравља и животних вештина од значаја за очување
здравља – комуникационе вештине и волонтирање за
здравље);
- једну врсту агитке на тему подршке дојењу;
- једну врсту летка на тему вакцинације против ХПВ.
3) Дистрибуција и обука за примену здравствено-васпитних средстава
Институт за јавно здравље Војводине припремиће писано
упутство за употребу штампаних здравствено-васпитних
средстава и садржаја седам врста презентација и спровешће
акредитовану обуку представника завода за јавно здравље из
АП војводине за њихову примену. Припремљена штампана
здравствено-васпитна средства биће дистрибуирана у све
заводе за јавно здравље на територији АП Војводине, а затим у
установе примарне здравствене заштите, претежно у службе за
здравствену заштиту деце – превентивна саветовалишта.
4) Опремање интернет странице института и завода за јавно здравље у АП Војводини за већу подршку здравствено-васпитног рада у домовима здравља и просветним установама
На интернет страници Института за јавно здравље Војводине
формираће се посебан део намењен овој активности програмског
задатка. Садржај интернет странице омогућиће преузимање
електронских обилка здравственио-васпитних средстава,
презентација и упутстава за њихову примену.
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5) Медијска промоција програмских активности
Институт за јавно здравље Војводине објавиће све релевантне
информације о спроведеним активностима овог програма на
интернет страници и на редовним конференцијама за медије
и спровешће медијске активности у сарадњи с Покрајинским
секретаријатом за здравство.
6) Евалуација програмских активности
Стручњаци Института за јавно здравље Војводине сачиниће
евалуациони упитник за процену потреба за израду нових
здравствено-васпитних садржаја и за општу оцену задовољства
појединим здравствено- васпитним средствима.
Извршиоци:
Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад, Завод за
јавно здравље Суботица, Завод за јавно здравље Сомбор, Завод
за јавно здравље Кикинда, Завод за јавно здравље Зрењанин,
Завод за јавно здравље Панчево, Завод за јавно здравље Сремска
Митровица, 20 домова здравља.
Индикатори
Квалитативни процесни индикатори:
- садржај интернет страница института и завода за јавно
здравље на територији АП Војводине;
- садржај и дизајн здравствено-васпитних средстава;
- садржај и дизајн седам врста презентација;
- списак учесника обуке представника завода за јавно
здравље.
Квантитативни процесни индикатори:
- тираж штампаних здравствено-васпитних средстава;
- појединачни тираж штампаних здравствено-васпитних
средстава на различите теме;
- број учесника обуке представника завода за јавно
здравље;
- број обухваћених домова здравља;
- број и врста медијских прилога о активностима програма;
- просечна оцена задовољства корисника различитим аспектима здравствено-васпитних средстава.
За реализацију овог програмског задатка, у 2021. години из
буџета АП Војводине потребно је издвојити 1.325,360,94 динара.
НАЗИВ ПРОГРАМСКОГ ЗАДАТКА
Унапређивање менталног здравља породице – „Подршка од
самог почеткаˮ
Приказ и анализа постојеће ситуације
Светска здравствена организација (СЗО) дефинисала је
ментално здраље као „стање добробити, у којем појединац
остварује своје потенцијале, може се носити с нормалним
животним стресом, може радити продуктивно и плодно, способан
да доприноси заједнициˮ. Европска унија такође наглашава
важност менталног здравља – Европски пакт за ментално
здравље и животно благостање (European Pact for Mental Healt and
Well-being), под потронатом СЗО, прихваћен је на конференцији
у Бриселу 2008. године.
Заштита менталног здравља становништва је важна у свим
периодима живота, а научни консензус потврђује да је посебно
важно пружити добар почетак сваком детету. Томе у прилог
говори и теорија, као и истраживања о афективној везаности,
која истичу значај раног развоја и стварања сигурне везе детата
од најранијих дана (па и у пренаталном периоду) с родитељима
односно старатељима.
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Циљ овог програмског задатка јесте да оснажи породицу – од
момента формирања партнерског односа и одлуке о заједничком
животу, преко момената планирања родитељства и животних
догађаја који могу да прате тај период, као што су трудноћа,
губитак трудноће или бебе, до постпарталног периода. Ово су
животни периоди и догађаји, који захтевају значајне адаптације
и реорганизације – како на психолошком плану, тако и у
свакодневном функционисању у свим сегментима (партнерски
однос, односи с породицом порекла, односи с пријатељима и
односи у пословном окружењу). Већина трудница и породиља
које имају сметње у психичком функционисању осећају
нелагоду, стив и кривицу да говоре о свјим тегобама, тако да
ови поремећаји, иако излечиви, често остају непрепознати
и нелечени. С друге стране, иако велики број жена доживи
ситуацију спонтаног побачаја, ова тема је још увек табу, праћена
стигмом и стидом. Такве друштвене околности ремете процес
туговања и психолошке интеграције овакве врсте губитака
и тиме престављају ризик за појаву менталних поремећаја
и тешкоћа у даљем функционисању. Овој теми Светска
здравствена организација посветила је посебну капању 2019.
године, под називом „Зашто је важно да разговарамо о губитку
бебе?ˮ. Увидом у расположиве услуге система здравствене
заштите за труднице и породиље (гинеколошко-акушерске
службе, школа за труднице, патронажне службе дома здравља),
уочава се да се акценат у бризи ставља на медицинску бригу
о трудници, породиљи и новорођенчету, те да се менталном
здрављу не посвећује потребна пажња.
Значај овог програмског задатка огледа се у томе што ће –
путем својих циљева и активности – деловати превентивно, у
смеру заштите менталног здравља породице у раним фазама
настанка, као и што ће сензибилисати стручну јавност, али и
ширу заједницу, у погледу важности заштите и унапређивања
менталног здравља породице.
УНИЦЕФ је у Србији покренуо две кампање: „Сваки тренутак
је важанˮ, кампању која истиче значај првих 1.000 дана живота
за развој детета, са саветима родитељима о аспектима односа
с бебом, те „Позитивно родитељство – дар за читав животˮ,
кампању која охрабрује родитеље да стварају сигурно и
подстицајно окружење за дете, где оно може да истражује, учи и
да буде успешно. Програмски задатак Унапређивање менталног
здравља породице – „Подршка од самог почеткаˮ бави се оним
аспектима менталног здравља породице, који су важни а који
нису обихваћени претходно наведеним иницијативама.
Циљеви програмског задатка
Општи циљ:
Унапређивање менталног здравља породица у настајању и
с малом децом путем социјално-маркетиншке интервенције,
едукације становништва и унапређивања квалитета подршке у
здравственом систему.
Специфични циљеви:
• информисање и оснаживање породица у настајању и породица с малом децом о принципима успешних партнерских односа, о психолошким аспектима трудноће и постпарталног периода, путем обезбеђивања штампаних,
стручно верификованих, здравствено-васпитних средстава, трибина и социјално-маркетиншке интервенције;
• унапређивање квалитета подршке породицама у настајању и породицама с малом децом едукацијом здравствених радника о психолошким аспектима трудноће и
постпарталног периода.
Методологија и активности спровођења програмског задатка
1) Дизајн, штампа и дистрибуција здравствено-васпитних
средстава

17. децембар 2020.

У току 2021. године, Институт за јавно здравље Војводине,
у сарадњи са спољним стручним сарадницима, израдиће и
публиковати четири врсте штампаних здравствено-васпитних
средстава, за све домове здравља, породилишта и заводе за јавно
здравље у АП Војводини:
- једну мини-брошуру на тему успешних партнерских односа;
- једну брошуру на тему заштите менталног здравља трудница и партнера;
- једну брошуру на тему заштите менталног здравља породице са искуством спонтаног побачаја или смрти новорођенчета и одојчета;
- једну брошуру на тему заштите менталног здравља породице у постпарталном периоду.
Пре штампања брошура, пројектни тим ће организовати фокусгрупе, с циљним групама ради тестирања њихове ефективности.
2) Израда интернет презентације за социјално- маркетиншке интервенције
Институт за јавно здравље Војводине, у сарадњи са спољним
стручним сарадницима, дизајнираће и осмислити садржај
посебне интернет странице на тему подршке примарној
породици у настајању и породицама с децом предшколског
узраста. Интернет сајт ће имати препознатљив логотип и слоган,
који ће бити компатибилни са осталим садржајима социјалномаркетиншке интервенције (блог и одељак за преузимање
здравствено-васпитних средстава – брошура).
3) Писање текстова за блог
Институт за јавно здравље Војводине, у сарадњи са спољним
стручним сарадницима, дизајнираће и осмислити садржај
блога (као саставног дела интернет странице), који ће садржати
најмање шест текстова различитих аутора, стручњака за сваку од
тема текста, писаних језиком прилагођеним општој популацији.
Текстови ће обихватити следеће тематске области: психологија
партнерских односа, ментално здравље трудница и партнера,
ношење с губитком плода/бебе, превенција постпарталне
депресије. Пројектни тим прикупиће искуства особа које су
прошле претходно наведене ситуације и објавиће најмање два
текста о томе на какве изазове су наилазиле и на који начин су
се изборили с њима, с пописом здравствених установа и других
субјеката, који пружају здравствену/социјалну заштиту и
психолошку подршку.
4) Опремање интернет странице института и завода за јавно здравље у АП Војводини за већу подршку здравствено-васпитног рада у домовима здравља
На интернет страницама Института за јавно здравље Војводине
и шест завода за јавно здравље у АП Војводини формираће
се посебан део намењен овом програмском задатку. Садржај
интернет страница омогућиће и преузимање електронских
облика здравствено-васпитних средстава и упутстава за њихову
дистрибуцију и примену.
5) Вођење социјално-маркетиншке
друштвеним мрежама

интервенције

на

Отвориће се посебни фејсбук и инстраграм профили кампање,
где ће се објављивати садржаји повезани с кампањом и с темом
менталног здравља породице, које ће осмислити пројектни тим и
други стручно верификовани извори.
6) Организација трибине ради представљања програмског
задатка
Институт за јавно здравље Војводине, у сарадњи са спољним
стручним сарадницима, организоваће трибину на тему заштите
менталног здравља примарне породице у настајању и породице
с малом децом.
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7) Едукација здравствених радника
Институт за јавно здравље Војводине, у сарадњи са спољним
стручним сарадницима, припремиће, акредитовати и одржати
едукацију за здравствене раднике који раде с трудницама и
породиљама, као и за парове који планирају родитељство, на тему
психолошке подршке породици у моменту планирања и оснивања
родитељства. Едукација ће пружити потребна знања и потребне
вештине како би се унапредио квалитет пружених здравствених
услуга (у релацији с менталним здрављем) женама и њиховим
партнерима, који пролазе кроз животне догађаје, као што су:
планирање породице, покушаји зачећа, трудноћа, губитак трудноће,
рођење детета, порођај, дојење, поремећај здравља детета).
8) Анкетно истраживање о индикаторима менталног
здравља код трудница и породиља
Пројектни тим ће саставити скуп питања/тестова за процену
одређених индикатора менталног здравља код трудница и
породиља (који ће се поставити на интернет страницу социјалномаркетиншке интервенције), те ће обрадити и анализирати
податке и потом сачинити извештај.
9) Медијска промоција активности
Институт за јавно здравље Војводине објавиће све релевантне
информације о спроведеним активностима програмског задатка
на интернет страници и редовним конференцијама за медије
и спровести медијске активности у сарадњи с Покрајинским
секретаријатом за здравство.
10) Евалуација програмских активности
Индикатори
Квалитативни процесни индикатори:
- садржај интернет страница института и завода за јавно
здравље на територији АП Војводине;
- садржај интернет странице социјално-маркетиншке интервенције;
- садржај текстова за блог;
- садржај објава на фејсбук и инстраграм страни социјално-маркетиншке интервенције;
- садржај и дизајн здравствено-васпитних средстава;
- списак учесника обука здравствених радника;
- фото-документација са обука здравствених радника;
- фото-документација с трибине.
Квантитативни процесни индикатори:
- тираж штампаних здравствено-васпитних средстава;
- појединачни тираж штампаних здравствено-васпитних
средстава на различите теме;
- број објава на фејсбук и инстраграм страници кампање;
- број учесника обука здравствених радника;
- број обухваћених здравствених установа;
- број учесника трибина;
- број и врста медијских прилога о активностима програма.
За реализацију овог програмског задатка, у 2021. години из
буџета АП Војводине потребно је издвојити 1.145.666,10 динара.
НАЗИВ ПРОГРАМСКОГ ЗАДАТКА
Епидемиолошки надзор над повредама на територији АП
Војводине
Приказ и анализа постојеће ситуације
Повреде су један од најзначајних јавноздравствених проблема
у савременом свету и препознате су као фактор који умногоме
опртерећује здравствени систем. Повреде су означене као
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приоритетан изазов с обзиром на то што су сврстане у групу
превентабилних здравствених поремећаја. Према процени
Светске здравствене организације, широм света, сваке године
више од пет милиона људи страда од последица повреда.
Према подацима из базе података Извештаја о хоспитализацији
у току 2017. године, због повреда, тровања и осталих последица
спољашних узроја болнички је лечено 10.404 лица, што је чинило
5,3% од укупног броја болнички лечених лица у стационарним
установама на територији АП Војводине. Број дана лечења од
последица повреда у 2017. години износио је укупно 125.592 дана
болничког лечења. Међу болнички леченим лицима због повреда,
водеће су биле следеће подгрупе дијагноза:повреде кука и повреде
бутине – 2.425 лица, повреде главе – 1.951 лице, повреде колена и
повреде потколеница – 1.436 лица. Просечна дужина болничког
лечења због повреда износила је 10,4 дана.
Према подацима Републичког завода за статистику, услед
повреда, тровања и осталих последица спољашњих узрока у
2017. години на територији АП Војводине умрло је 875 особа
(640 мушкараца и 235 жена), што чини 3,2% свих узрока смрти.
Саобраћајни удеси били су спољашни узрок смрти код сваке пете
особе умрле насилном смрћу (19,7%), а више од трећине насилних
смрти (38,2%) биле су последица намерног самоповређивања.
За прецизну анализу величине проблема повреда у АП
Војводини не постоји јединствена база повреда, која може да
пружи увид о броју повреда, о томе ко се повређује или о начину,
месту повређивања и исходу лечења. Увођење јединствене базе за
епидемиолошки надзор над повредама омогућава континуирано
праћење повреда, увид о броју повреда, анализирање фактора
ризика, као и планирање и извођење превентивних програма
и њихове евалуације. На тај начин, смањила би се учесталост
повређивања и умањиле би се трајне последице – за појединца и
за друштвену заједницу у целини.
Циљеви програмског задатка
Општи циљ:
Успостављање
епидемиолошког
епидемиолошке
ситуације
повреда
најугроженијих популационих група
Војводине.

надзора,
процена
и
идентификација
на територији АП

Специфични циљеви:
• утврђивање учесталости и распрострањености повреда (број повреда и тип повреда и карактеристике сваког
типа повреда) код болнички лечених лица;
• утврђивање популације у ризику (најчешће повреде у
одређеним популационим група);
• утврђивање фактора ризика, који доприносе настанку
повреда;
• анализа кретања броја повређених лица током времена;
• анализа резултата по окрузима;
• анализа резултата и планирање адекватних превентивних мера;
• успостављање система извештавања о повредама, чиме
би се здравствене установе и заводи за јавно здравље
припремили за обавезу пријављиваља повреда и за
вођење регистра, што је предвиђено Законом о здравственој документацији и виденцијама у области здравства.
Методологија и активности спровођења програма
Циљна група јесу акутно повређене особе које су се јавиле у
болничку здравствену установу на територији АП Војводине
како би им се указала стручна лекарска помоћ.
Пријава повреде и трауматизма (у даљем тексту: ППТ)
попуњава се за сваку повређену особу која се јавила у
здравствену установу ради дијагностике или лечења. ППТ се
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попуњава за хоспитализоване пацијенте, као и за пацијенте који
након постављења дијагнозе и збрињавања повреде не захтевају
боравак у болници.
ППТ је посебно креиран упитник, с демографским подацима и
подацима о повреди, који попуњава надлежни лекар/координатор
на одељењу за пријем и збрињавање хитних стања за амбулантно
лечене пацијенте, односно надлежни лекар/координатор на
одељењу где је повређена особа хоспитализована.
Попуњени ППТ образац доставља се у року од 30 дана од дана
постављања дијагнозе надлежном институту / заводу за јавно
здравље, центру за контролу и превенцију болести.
Образац пријаве ће бити креиран у складу с Правилником
о обрасцима и садржају образаца за вођење здравствене
документације, евиденција, извештаја, регистара и електронског
медицинског досијеа и проширен за неколико додатних питања у
односу на минималан сет података који је предвиђен поменутим
правилником. На основу података из достављених ППТ образаца,
институт / заводи за јавно здравље на територији АПВ креираће и
водити базе лица с повредама и трауматизмом.
Дефиниција случаја повреде за који се попуњава ППТ образац
укључује:
- особе са акутном повредом које долазе на одељење за
пријем и збрињавање акутних стања или друга одељења
ради дијагностике или лечења;
- акутно тровање или токсични ефекат, укључујући предозирање или погрешно узимање лека.
Критеријуми за искључење (упитник се не попуњава):
- психичка траума;
- особе које након акутне физичке повреде долазе на контролне прегледе;
- сви случајеви у којима је природа повреде према МКБ-10
шифрована са Т78, Т80-Т88 или Т98.3, односно спољни
узрок повреде шифриран у распону Y40-Y84.

17. децембар 2020.

Поступак реализације наведених активности укључује:
- формирање стручног тима и мултисекторску сарадњу;
- дефинисање мера и активности спровођења програма;
- израду документације (образац пријаве повреде и трауматизма, извештајни образац);
- креирање базе података;
- едукацијуа здравствених радника о попуњавању пријаве
и начину прикупљања података;
- обраду и анализу података, израду и слање извештаја
свим извршиоцима и Покрајинском секретаријату за
здравство.
Извршиоци:
Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад, Завод за
јавно здравље Суботица, Завод за јавно здравље Сомбор, Завод
за јавно здравље Кикинда, Завод за јавно здравље Зрењанин,
Завод за јавно здравље Панчево и Завод за јавно здравље Сремска
Митровица. Стационарне здравствене установе: Клинички
центар Војводине Нови Сад, Институт за здравствену заштиту
деце и омладине Војводине Нови Сад, Институт за пућне болести
Војводине Сремска Каменица, опште болнице у Врбасу, Сенти,
Суботици, Кикинди, Зрењанину, Сремској Митровици, Панчеву,
Сомбору и Вршцу.
Индикатори
- број болнички лечених лица због повреда и тровања у
популацији под надзором;
- специфична инциденција повреда и тровања (према полу
и старости у популацији под надзором);
- најчешћи типови повреда и тровања (према полу и старости);
- механизам настанка повреде (према полу и старости);
- број дана болничког лечења због повреде и тровања.
За реализацију овог програмског задатка, у 2021. години из
буџета АП Војводине потребно је издвојити 1.223.321,00 динара.

Табела: Преглед програмских задатака, с потребним буџетом
укупно потребна
средства за
реализацију
(динара)

потребна средства
из буџета АП
Војводине
(динара)

Средства
Института за
јавно здравље
Војводине

ознака
програмског
задатка

назив програмског задатка

1.

Праћење и анализа здравственог стања становништва АП Војводине

326.009,08

297.489,89

28.519,19

2.

Унапређивање јавног електронског сервиса
за пријављивање заразних болести и евидентирање хроничних болесника на територији
АП Војводине

780.872,02

600.872,02

180.000,00

3.

Унапређени
клиничко-епидемиолошки
надзор над одређеним заразним болестима на
територији АП Војводине

1.942.504,05

1.942.504,05

-

4.

Интегрисани надзор и контрола трансмисивних антропозооноза на територији АП
Војводине

3.348.984,00

3.348.984,00

-

5.

Контрола садржаја натријум-хлорида у оброцима организоване друштвене исхране деце
предшколског узраста у АП Војводини

1.265.802,00

1.265.802,00

-

6.

Унапређивање здравствене писмености популације – „Знањем до здравих избораˮ

1.325.360,94

1.325.360,94

-

7.

Унапређивање менталног здравља породице – ‘’Подршка од самог почетка’’

1.445.666,10

1.145.666,10

300.000,00

8.

Епидемиолошки надзор над повредама на
територији АП Војводине

1.223.321,00

1.223.321,00

-

УКУПНО

11.658.519,19

11.150.000,00

480.000,00
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На основу члана 31. алинеја 5. Статута Аутономне покрајине
Војводине („Службени лист АПВ”, број 20/14) и члана 12. став
6. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, број
25/19), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници
одржаној 17. децембра 2020. године, донела је
ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ПРОГРАМУ ТЕРАПИЈЕ ПОЈЕДИНИХ ПОРЕМЕЋАЈА
МОКРЕЊА
КОД ДЕЦЕ БОТОКСОМ У
АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
ЗА 2021. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом покрајинском скупштинском одлуком (у даљем тексту:
Одлука) утврђује се Програм терапије појединих поремећаја
мокрења код деце Ботоксом у Аутономној покрајини Војводини
за 2021. годину (у даљем тексту: Програм), као и 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
101 Број: 5-1/2020-01
Нови Сад, 17. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Иштван Пастор, с.р.
Pásztor István, s.k.

ПРОГРАМ
ТЕРАПИЈЕ ПОЈЕДИНИХ ПОРЕМЕЋАЈА МОКРЕЊА
КОД ДЕЦЕ БОТОКСОМ У
АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОВОДИНИ
ЗА 2021. ГОДИНУ
I
Приказ и анализа постојеће ситуације
Поремећаји мокрења код деце су релативно учестао проблем
који доводи наше мале пацијенте и њихове родитеље код лекара.
Поремећаји мокрења обухватају читав спектар различитих
поремећаја који се лече на најразличитије начине од biofeedback
третмана (едукације адекватне релаксације мишића карличног
дна, ради постизања правилног акта мокрења), потом различитим
бихевиоралним променама (промена тајминга мокрења,
адекватан унос течности, правилан положај при мокрењу). Код
појединих пацијената се спроводи и медикаментозно лечење,
антихоленергицима, агонистима и дезмопресином. И након свих
горепоменутих конзервативних метода лечења, код појединих
пацијената с неурогеном бешиком и с терапијски резистентном
формом енурезе ово није довољно. По препорукама струке, овим
пацијентима је индикована апликација Ботокса у детрузор. Код
пацијената с неурогеном бешиком, Ботокс омогућава постизање
социјалне континенције уз превенцију развоја бубрежне
инсуфицијенције, док код пацијената са енурезом он омућава
постизање сувих ноћи, такође уз превенцију развоја бубрежне
инсуфицијенције у каснијем одраслом добу.
Не постоји посебан програм лечења поремећаја мокрења код
деце Ботоксом на републичком нивоу.

Број 66 - Страна 2039

Законом о здравственој заштити („Службени гласник РС”, број
25/19), чланом 12. став 6. 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.
Програм терапије појединих поремећаја мокрења код деце
Ботоксом у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину
реализоваће Институт за здравствену заштиту деце и омладине
, Нови Сад.
II
Циљеви, активности,
индикатори програма

методологија

реализације

и

Општи циљеви програма
Адекватно лечење пацијената с неурогеном бешиком веома
је захтевно јер подразумева мултидисциплинарни приступ с
великим бројем лекара различитих специјалности који морају
бити укључени у њихову негу како би се овим пацијентима
обезбедио адекватан квалитет живота. Највећи ризик по њихово
здравље ипак представљају компликације везане за уринарни
систем. Лечење ових пацијената, захваљујући развоју нових и
иновативних лекова, доживело је велики напредак, али још увек
има доста пацијената код којих сама медикаментозна терпија није
довољна. За ове пацијенте најмање инвазиван вид лечења који
преостаје јесте инстилација Ботокса у детрузор. Ова метода се
у свету спроводи више од десет година док се у нашој средини
једино спроводи на Институту за здравсвтену заштиту деце и
омладине Војводине. Овај вид лечења знатно одлаже евентуалну
потребу за мутилантним хируршким интервенцијама као што
су аугментација мокраћне бешике или креирање континентног
резервоара, а има и знатан утицај и на одлагање развоја бубрежне
инсуфицијенције код ових пацијената, која је веома честа
компликација њихове основне болести.
Када су у питању пацијенти с терапијски резистентном
енурезом, то су углавном пацијенти који се годинама лече због
своје основне болести, који су годинама под терапијом, али и
даље имају проблем са енурезом, који има велики утицај на њихов
социјални живот и адекватан психолошки развој. Ови пацијенти
и уколико постигну суву ноћ, практично цео живот живе с
поремећајем мокрења. Велика предност третмана Ботоксом јесте
да је један третман код већине пацијената довољан за постизање
комплетног терапијског одговора.
Специфични циљ програма
Унапређивање лечења пацијената с неурогеном бешиком и
терапијски резистентном формом енурезе.
Активности програма
Третман инстилацијом Ботокса у детрузор мокраћне бешике
одабраних пацијената, који би спроводили сви лекари Одељења
дечје урологије, заједно са анестезиолозима, медицинским
сестрама и административним радницима.
Методологија спровођења програма
Пацијенти би били примљени по типу дневне болнице
и третман би се спроводио у општој анестезији, а након
спроведеног третмана би се пацијенти даље амбулантно лечили
и контролисали.
Индикатори
Број пацијената третиран Ботоксом
Број пацијената излечен Ботоксом
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III
Финансијска средства потребна за реализацију програма
ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ УКУПНИХ ТРОШКОВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА У 2021. ГОДИНИ
Табела 1 (Табела 1.1.+ Табела 1.2.)
- у динарима
Редни
број

НАЗИВ ТРОШКОВА ПРОГРАМА

ИЗНОС УКУПНО ПОТРЕБНИХ
СРЕДСТАВА

1

2

3

1.

ТРОШКОВИ НАБАВКЕ МАТЕРИЈАЛА И УСЛУГА

525.960,60

2.

ТРОШКОВИ УСЛУГА И НАКНАДА

420.000,00

УКУПНО:

945.960,60
ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАТЕРИЈАЛА И УСЛУГА

Табела 1.1.

- у динарима

Редни број

НАЗИВ МАТЕРИЈАЛА

Количина

1.1.

Лек Ботокс

30

Јединична цена

Укупан износ са ПДВ-ом

17.532,02

525.960,60

УКУПНО 1.1.:

525.960,60

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ТРОШКОВА УСЛУГА И НАКНАДА ЛИЦА АНГАЖОВАНИХ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА
Табела 1.2.

- у динарима

Редни број

Број учесника у програму

1.2.1.

Десет учесника (пет доктора медицине специјалиста дечје урологије, анестезиологије, 2 две медицинске сестре/техничари, магистар фармације, дипл.
правник и дипл. економиста)

420.000,00

267.120,00

УКУПНО 1.2.:

420.000,00

267.120,00

1065.

Бруто износ

Нето износ

Члан 3.

На основу члана 31. алинеја 5. Статута Аутономне покрајине
Војводине („Службени лист АПВ”, број: 20/14) и члана 12. став
6. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, број:
25/19), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници
одржаној 17. децембра 2020. године, донела је
ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ПРОГРАМУ СКРИНИНГА НА АСИМПТОМАТСКУ
ПЕРЗИСТЕНТНУ
ИЛИ РЕКУРЕНТНУ МИКРОСКОПСКУ ХЕМАТУРИЈУ У
АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
ЗА 2021. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом покрајинском скупштинском одлуком (у даљем тексту:
Одлука) утврђује се Програм скрининга на асимптоматску
перзистентну или рекурентну микроскопску хематурију у
Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину (у даљем
тексту: Програм), као и обим средстава за његово спровођење и
начин њиховог распоређивања и коришћења.
Члан 2.
Програм из члана 1. ове одлуке чини њен саставни део.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
101 Број: 5-3/2020-01
Нови Сад, 17. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Иштван Пастор, с.р.
Pásztor István, s.k.

ПРОГРАМ
СКРИНИНГА НА АСИМПТОМАТСКУ ПЕРЗИСТЕНТНУ
ИЛИ РЕКУРЕНТНУ МИКРОСКОПСКУ ХЕМАТУРИЈУ
У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
ЗА 2021. ГОДИНУ
I
Приказ и анализа постојеће ситуације
Асимптоматска перзистентна или рекурентна хематурија
означава нехомогену групу болести. Представља најчешћи знак
обољења бубрега и мокраћних путева. Болесници се најчешће

17. децембар 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

протеини, албумини, ALP), урина са бројем ћелија u 1 ml3
нецентрифугованог урина, Ca/креатинин у свежем урину 3x ,
урата/креатинин у свежем урину 3x, 24h урин (микролитијаза,
протеинурија и микроалбуминурија) и уринокултуру. Крв и урин за
анализу узоркује изабрана сестра/техничар. У оквиру испитивања
потребно је урадити УЗ уротракта, ОРЛ - Аудиометријски
преглед, офталмолошки преглед (прегледе обављају специјалисти
одређених области), као и урадити налазе урина свих чланова
породице.Оквирно годишње око 10.000 пацијената.

откривају приликом рутинског прегледа урина у амбулантама,
болницама или при систематским прегледима. Према подацима
постојеће доступне литературе инциденце асимптоматске
хематурије је 2-6% дечје популације. Узроци асимптоматске
перзистентне или рекурентне хематурије су бројне гломерулске
и негломерулске болести које у великој мери утичу на пораст
морбидитета и морталитета код деце. У Војводини се до сада
није спроводио скрининг на асимтоматску хематурију у дечијем
узрасту.

Методологија спровођења програма

Законом о здравственој заштити („Службени гласник РС”, број
25/19), чланом 12. став 6. 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.

Програмом су обухваћена сва деца која се лече на територији
Војводине, узраста 0-18 година, у периоду од 12 месеци од
почетка реализације програма. Иницијална лабораторијска
анализа урина ће се радити у надлежној установи којој
припада дете у зависности од места боравка. Преглед индикује
ординирајући
педијатар.
Асимптоматска
микроскопска
хематурија је дефинисана постојањем више од 5 еритроцита
на великом микроскопском увећању (400х) или више од 10
еритроцита у мм3 нецентрифугованог урина, код детета које нема
симптоме и знаке нефротског и нефритичког синдрома. У случају
позитивног налаза потребно је понављање налаза за 7 дана. У
случају одржавања позитивног налаза потребно је упутити дете
специјалисти нефрологије терцијарне здравствене установе
(Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине)
који индикује допунско испитивање. Испитивање започиње
узимањем исцрпних анамнестичких података о постојању
симптома и знакова системских и бубрежних болести (кожне
промене, крвни притисак, отоци, претходна лабораторијска
испитивања), постојање других удржених болести, породична
анамнеза у правцу бубрежних и системских болести. Физикални
преглед мора да буде детаљан и подразумева пре свега уочавање
едема, постојање кожних промена, мерење крвног притиска,
осетљивост бубрежних ложа на сукусију. Анаместичке податке и
преглед пацијента спроводи специјалиста педијатрије терцијарне
здравствене установе. Након учињеног прегледа изабрана
медицинска сестра/техничар узоркује венску крв (укупно 20мл) и
урин за лабораторијско испитивање које подразумева одређивање
хематолошких анализа, биохемијских анализа налазе урина и
имунолошких анализа и уринокултуру. У оквиру испитивања
потребно је урадити УЗ уротракта, ОРЛ - Аудиометријски
преглед, офталмолошки преглед, као и урадити налазе урина
свих чланова породице. Завршетком испитивања поставља се
дијагноза узрока хематурије и уводи специфична терапија или
код пацијената код којих није постављена дијагноза у датом
моменту на основу учињеног испитивања, наставља се праћење
кроз нефролошку амбуланту ради правовременог уочавања
прогресије болести и спречавања настанка компликација.

Програм скрининга на асимптоматску перзистентну или
рекурентну микроскопску хематурију у Аутономној покрајини
Војводини за 2021. годину реализоваће Инстутут за здравствену
заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад.
II
Циљеви, активности,
индикатори програма

методологија

реализације

Број 66 - Страна 2041

и

Општи циљ програма
1. Рано откривање, правовремена дијагноза и започињање
специфичне терапије у зависности од етиологије хематурије.
Специфични циљеви програма
1. смањење стопе морбидитета и морталитета у дечјем узрасту
2. спречавање негативних консеквенци по развој и живот
детета
3. смањење учесталости прогресивних форми болести
4. смањење инциденце терминалне бубрежне инсуфицијенције
Активности програма
Рутински преглед урина код све деце у надлежној амбуланти
у Војводини током 2021. године. Преглед индикује ординирајући
педијатар. Код селектованих пацијената са микроскопском
хематуријом, потребно је урадити преглед специјалисте
нефрологије који индикује допунско клиничко-лабораторијско
испитивање ради налажења етиологије (C3, C4, IgA, IgG, IgM,
ASTO, ANA, ANCA, CIC, Coombsovi testovi), биохемијских
анализа (KKS, CRP, Fe серума, UIBC, TIBC, PT, APTT, витамин
D, PTH, уреа, креатинин, мокраћна киселина, јонограм, укупни

Индикатор
Број деце код којих је дијагностикована асимптоматска
хематурија, а самим тим и спречена појава компликација у
смислу развоја бубрежне инсуфицијенције.
III

Финансијска средства потребна за реализацију програма
ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ УКУПНИХ ТРОШКОВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА У 2021. ГОДИНИ - ТРОШКОВА УСЛУГА И
НАКНАДА ЛИЦА АНГАЖОВАНИХ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА
- у динарима
Редни
број

Број учесника у програму

1.

1 учесника (6 доктора медицине, доктори медицине специјалисти
медицинске биохемије, 4 медицинске сестре/техничара и
лабораторијски техничари, дипл.правник и дипл.економиста)

420.000,00

267.120,00

УКУПНО:

420.000,00

267.120,00

Бруто износ

Нето износ

Страна 2042 - Броj 66

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

1066.
На основу члана 31. алинеја 5. Статута Аутономне покрајине
Војводине („Службени лист АПВ”, број: 20/14) и члана 12. став
6. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, број:
25/19), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници
одржаној 17. децембра 2020. године, донела је
ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ПРОГРАМУ ОДРЕЂИВАЊА ПЕПСИНА КОД ДЕЦЕ У
ДИЈАГНОСТИЦИ РЕФЛУКСНЕ БОЛЕСТИ У
АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
ЗА 2021. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом покрајинском скупштинском одлуком (у даљем тексту:
Одлука) утврђује се Програм одређивања пепсина код деце
у дијагностици рефлуксне болести у Аутономној покрајини
Војводини за 2021. годину (у даљем тексту: Програм), као и 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
101 Број: 5-2/2020-01
Нови Сад, 17. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Иштван Пастор, с.р.
Pásztor István, s.k.

ПРОГРАМ
ОДРЕЂИВАЊА ПЕПСИНА КОД ДЕЦЕ У ДИЈАГНОСТИЦИ
РЕФЛУКСНЕ БОЛЕСТИ У
АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
ЗА 2021. ГОДИНУ
I
Приказ и анализа постојеће ситуације
Гастрични сок у свом саставу сем хлороводоничне киселине
садржи и ензим пеписин. Желудачни сок у различитим
ситуацијама може прећи из желуца у једњак, ларинкс и доње
дисајне путеве довести до различитих симптома тј. појаве
рефлуксне болести. Обзиром да је осетљивост респираторног
епитела на дејство желудачног сока много већа у односу на
епител једњака, ово објашњава чињеницу да је много више
пацијената који имају симптоме од стране респираторног
тракта условљеног гастричним рефлуксом него оних који
имају симптоме као последицу оштећења слузокоже једњака.
У пракси најчешће говоримо о гастроезофагеалној рефлуксној
болести (ГЕРБ) и екстраезофагеалној рефлуксној болести (ЕЕРБ)
при чему је ЕЕРБ је термин за атипичну симптоматологију
патолошког рефлукса. Симптоми рефлуксне болести могу бити
последица; функционалне диспепсије тј, неерозивне рефлуксне
болести (НЕРБ) или имају органску основу када говоримо о
ерозивној рефлуксној болести (ЕРБ). У основи ЕРБ може бити езофагитис, улкус једњака или ређе код деце, Барреттов езофагус
и аденокарцином једњака.
Рефлуксна болест код деце се може испољити различитим
симптомима и знацима што зависи од узраста и тежине клиничке
слике. Подаци о учесталости екстраезофагеалних симптома

17. децембар 2020.

код деце су често контрадикторни али према литературним
наводима преваленција за неке од њих је следећа; респираторна
симптоматологија 57,7%, денталне ерозије 14-76% (просечно
40,2%), АЛТЕ синдром 40%, астма код 13,2% - 65% (просечно
23,4%), пнеумонија у 3%, синуситис 4,2%, отитис медиа у 2,1% и
бронхиектазије код 1%, ларинготрахеитис код 62,5% .
Према критеријумима које су поставили North American Societies for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (NASPGHAN) i European Societies for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) суверена метода у дијагностици
рефлуксне болести је 24х пехаметрија која омогућава 24х
квантификовање киселе експозиције у езофагусу током нормалне
дневне активности мерене на 5 цм изнад ДЕС.
На Институту за здравствену заштиту деце и омладине
Војводине у Новом Саду, дијагностика рефлуксне болести заснива
се на поузданим методама међу којима је и двадесетчетворосатна
пехаметрија са импеданцом. Двадесетчетворосатна пехаметрија
са импеданцом премда суверена али је истовремено и инвазивна
метода јер се изводи тако што се пласира специјална сонда
кроз носницу пацијента која потом остаје фиксирана наредних
24 сата ради мониторинга ПХ и импеданце у једњаку. Како је
двадесетчетворосатна пехаметрија са импеданцом инвазивна
метода постоји увек могућност не прихватања ове дијагностичке
методе од стране родитеља а тиме и онемугућавање постављана
адекватне дијагнозе код пацијента.
Последњих десетак година у литератури се све више говори о
ПЕП тесту – тест одређивања пепсина као методи у дијагностици
рефлуксне болести било да је примењен изоловано или у
комбинацији са пехаметријом и импеданцом.
ПЕП тест представља квалитативну, брзу, једноставну и
неинвазивну дијагностичку методу за дијагностику рефлукса
чија сензитивност и специфичност износи око 90%. Одређивање
пепсина могуће је у: пљувачци, испљувку, трахеалном аспирату,
езофагусном аспирату, бронхоалвеоларном лавату или у
садржају средњег уха. Обзиром на могућности детекције пепсина
у различитим телесним течностима (а најчешће помињано је
одређивање у пљувачци) његова примена је широка, како у
погледу узраста тако и у погледу области медицине и то:
• У неонатологији (апнеа нејасне етиологије без обзира на
гестацију новорођенчета, БПД резистентан на терапију,
ГЕР у прематуруса)
• У пулмологији (Хронични кашаљ неутврђене етиологије, цистична фиброза, хронична обструктивна плућна болест резистентна на терапију, аспирациона пнеумонија, рецидивантни синуситис, АЛТЕ)
• Оториноларингологији (рецидивирајући ларингитис, рецидивирајући отитиси средњег уха са ефузијом)
• Гастроентерологији (ГЕРБ)
Узорак неопходан за доказивање присуства пепсина код деце
узима се директно, избацивањем пљувачке или испљувка или се
може добити у току различитих дијагностичких интервенција
(узимање дубоког бриса ждрела-аспирата бронха, узимање
узорка материјала у току бронхоскопије или ОРЛ интервенција).
Узорак намењен за одређивање пепсина се центрифугира у
стандардној лабораторијској центрифуги на 4000 обртаја и након
завршене центрифуге супернатант се наноси на латеx куглицу
дијагностичке плочице и очитава резултат. Добијени резултат
се очитава квалитативно (позитиван или негативан), а уколико
се плочица постави у читач тада постоји могућност одређивања
вредности пепсина у узорку пљувачке.
ПЕП тест је нова дијагностичка метода коју тренутно ни једна
државна здравствена установа у нашој земљи не примењује,
али је његова примена регистрована у земљама Европе и
шире. Решењем Министарства Здравља Србије под бр 500-0100379/2014-03 од 29.4.2014. Институту за здравствену заштиту
деце и омладине Војодине одобрено је да се метода Одређивања
пепсина у пљувачци, испљувку езофагеалном аспирату,
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трахеалном аспирату, течности добијене бронхоалвеоларном
лаважом или слично уведе као нова научно доказана и проверена
здравствена технологија.

подвргнуити двадесетчетворосатној пехаметрија са импеданцом
те би она била као као допуна постојећој здравственој технологији,
тј. двадесетчетворосатна пехаметрији са импеданцом.
Активности програма

Законом о здравственој заштити („Службени гласник РС”, број
25/19), чланом 12. став 6. 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.

Применом програма за одређивање пепсина (примена ПЕП
теста) код деце узраста 0-18 година сем селекције случајева
који би били подвргнути двадесетчетворосатној пехаметрија са
импеданцом могла би се поставити дијагноза рефлуксне болести
у ситуацијама када постоји привремена или трајна немогућност
извођења пехаметрије, када родитељи пацијента или сам
пацијент не прихватају двадесетчетворосатну пехаметрију са
импеданцом или у ситуацијама када постоји нек други разлог за
неизвођење ове методе.

Програм одређивања пепсина код деце у дијагностици
рефлуксне болести у Аутономној покрајини Војводини за
2021. годину реализоваће Институт за здравствену заштиту
деце и омладине Војводине у Новом Саду. Овај програм могу
користити сва деца узраста од 0-18 година са езофагеалном и
екстраезофагеалном симптоматологијом упућени на Институт за
здравствену заштиту деце и омладине Војводине у Новом Саду
од стране гастроентеролога, пулмолога или оториноларинголога
ради амбулантног прегледа или хоспитализације.

Применом програма за одређивање пепсина (примена ПЕП
теста) код деце узраста 0-18 година могли би се тестирати сви код
којих постоји сумња на рефлуксну и болест и постићи значајна
уштеда у коришћењу једнократних пехаметријских сонди.
Mетодологија спровођења програма

II
Циљеви, активности,
индикатори програма

методологија

реализације
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Извршиоци овог програма su доктори медицине (у циљу извођења
самог теста), медицинске сестре - техничари (у циљу узорковања
материјала за одређивање пепсина), лабораторијски техничари (у
циљу припреме узорка за анализу пепсина) и административни
тим (дипломирани економиста и дипломирани правник), сви
запослени на Институту за здравствену заштиту деце и омладине
Војводине у Новом Саду. Спровешће се специјална едукација
за извођење наведеног теста код 3 лекара (2 субспецијалистегастроентерохепатолога и једног клиничког лекара) као и 2
медицинске сестре-техничара и 2 лабораторијска техничара.

и

Општи циљ програма
Примена ПЕП теста у дијагностици рефлуксне болести
код деце узраста 0-18 година са различитом езофагеалном и
екстраезофагеалном симптоматологијом.
Специфични циљ програма

Индикатор

Применом програма за одређивање пепсина (примену ПЕП
теста) у дијагностици рефлуксне болести код деце узраста
0-18 година омогућиће се селекција случајева који би били

За време реализације програма пратиће се утрошак
пехаметријских сонди према укупном добијеном проценту
патолошких налаза двадесетчетворосатне пехаметрије.

III
Финансијска средства потребна за реализацију програма
ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ УКУПНИХ ТРОШКОВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА У 2021. ГОДИНИ
Табела 1 (Табела 1.1.+ Табела 1.2.+ Табела 1.3.)
- у динарима
Редни
број

НАЗИВ ТРОШКОВА ПРОГРАМА

ИЗНОС УКУПНО ПОТРЕБНИХ
СРЕДСТАВА

1

2

3

1.

ТРОШКОВИ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ

144.000,00

2.

ТРОШКОВИ НАБАВКЕ МАТЕРИЈАЛА И УСЛУГА

262.000,00

3.

ТРОШКОВИ УСЛУГА И НАКНАДА

494.000,00

УКУПНО:

900.000,00
ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ТРОШКОВА НАБАВКЕ ОПРЕМЕ

Табела 1.1.
Редни број
1.1.1.

- у динарима
НАЗИВ ОПРЕМЕ
Читач ПЕП тест плочица

Количина
1

Јединична цена

Укупан износ са ПДВ-ом

144.000,00

144.000,00

УКУПНО 1.1.:

144.000,00
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАТЕРИЈАЛА И УСЛУГА
Табела 1.2.
- у динарима
Редни број

НАЗИВ МАТЕРИЈАЛА

Количина

Укупан износ
са ПДВ-ом

Јединична цена

1.2.1.

ПЕП тест

50 комада

5.000,00

250.000,00

1.2.2.

Лимунска киселина 125 мл

1

6.000,00

6.000,00

1.2.3.

Пуферски раствор 125 мл

1

6.000,00

6.000,00

УКУПНО 1.2.:

262.000,00

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ТРОШКОВА УСЛУГА И НАКНАДА ЛИЦА АНГАЖОВАНИХ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА
Табела 1.3.
- у динарима
Редни број

Број учесника у програму

Бруто износ

1.3.1.

10 учесника (4 доктора медицине и доктора медицине субспецијалиста гастроентерохепатологије, 4 медицинске сестре/техничара и лабораторијски техничари,
дипл. економиста и дипл. правник)

494.000,00

314.184,00

УКУПНО 1.3.:

494.000,00

314.184,00

1067.
На основу члана 31. алинеја 5. Статута Аутономне покрајине
Војводине („Службени лист АПВ”, број 20/14) и члана 12. став
6. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, број
25/19), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници
одржаној 17. децембра 2020. године, донела је
ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ПРОГРАМУ ПРЕВЕНЦИЈЕ ФУНКЦИОНАЛНОГ
СЛЕПИЛА
КОД РАДНО СПОСОБНИХ ПАЦИЈЕНАТА
СА НЕРЕГУЛИСАНИМ ГЛАУКОМОМ ПОМОЋУ
ОПЕРАЦИЈЕ ТРАБЕКУЛЕКТОМИЈЕ
СА УГРАДЊОМ САВРЕМЕНОГ ДРЕНАЖНОГ ИМПЛАНТА
У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
ЗА 2021. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом покрајинском скупштинском одлуком (у даљем тексту:
Одлука) утврђује се Програм превенције функционалног слепила код радно способних пацијената са нерегулисаним глаукомом помоћу операције трабекулектомије са уградњом савременог дренажног импланта у Аутономној покрајини Војводини за
2021. годину (у даљем тексту: Програм), као и 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
101 Број: 5-5/2020-01
Нови Сад, 17. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Иштван Пастор, с.р.
Pásztor István, s.k

Нето износ

ПРОГРАМ
ПРЕВЕНЦИЈЕ ФУНКЦИОНАЛНОГ СЛЕПИЛА
КОД РАДНО СПОСОБНИХ ПАЦИЈЕНАТА
СА НЕРЕГУЛИСАНИМ ГЛАУКОМОМ ПОМОЋУ
ОПЕРАЦИЈЕ ТРАБЕКУЛЕКТОМИЈЕ СА УГРАДЊОМ
САВРЕМЕНОГ
ДРЕНАЖНОГ ИМПЛАНТА
У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
ЗА 2021. ГОДИНУ
I
Приказ и анализа постојеће ситуације
Глауком представља други по реду узрочник слепила у свету, Србији и у АП Војводини. Иако нема прецизних података, претпоставља
се да у АП Војводини од глаукома болује око 30.000 становника. Од
овог броја, део пацијената дуго не бива откривен јер се ради о болести
која нема симптоме који би све до касних, узнапредовалих фаза болести потражили помоћ офталмолога. Упркос савременој дијагностици
и значајно проширeном спектру терапијских модалитета, једна групација пацијената са глаукомском болешћу остаје препуштена току
болести због рефрактерног одговора на све примењене поступке. Најчешће се ради о радно способном становништву са агресивним формама болести где је примена филтрационе хирургије уз уградњу дренажног импланта једино преостало и могуће решење за очување вида.
Превенцијом слепила код радно способног становништва се
омогућује очување радне способности и бољи квалитет живота
пацијената са нерегулисаним глаукомом. Операција трабекулектомије са уградњом дренажног импланта представља једино дугорочно и контролабилно решење код ових пацијената а обзиром да
се ова операција не ради ни у једној офталмолошкој установи у АП
Војводини, као ни на територији Републике Србије и није на листи
услуга Републичког фонда за здравствено осигурање, представљала би корак напред у лечењу најтежих облика глаукома и очување
радне способности становништва АП Војводине.
Тренутно, не постоји програм раног откривања и правовременог, савременог оперативног лечења глаукома код радно активних пацијената у Србији који би обухватио и уградњу најсавременијих глаукомских дренажних импланата. Одобрена примена
истог, у оквиру програма би дала у стручној јавности дала значајан помак у правовременој процени а потом би и свест оних
који болују од глаукома била обогаћена за информацију да болест
може сувереније да се контролише а вид додатно очува и његово
присуство продужи.
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Законом о здравственој заштити („Службени гласник РС”, број
25/19), чланом 12. став 6. 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.
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Операција трабекулектомије са уградњом дренажног импланта (експрес-шанта) би вршили доктори медицине специјалисти
офталмологије.
Методологија спровођења Програма
Стопедесет пацијената, који испуњавају услове укључења у
програм, било би подвргнуто комплетном офталмолошком прегледу , компјутеризованом видном пољу и окуларној кохерентнној
томографији. Након постављања дијагнозе била би прописивана
адекватна дугорочна антиглаукомска терапија. Из ове групе били
би издвојени пацијенти који имају нерегулисан глауком и рефрактерни су на терапију (повишен интраокуларни притисак који не
може контролисати медикаментном или ласерском терапијом) и
они би били оперисани најсавременијом антиглаукомском операцијом - трабекулектомијом са уградњом дренажног импланта.
Процена је да би таквих пацијената било 30 (литературни подаци
показују да се у овој категорији радно активне популације оперише између 15 и 20 % дијагностикованих пацијената). Операција
би се спровела у локалној или потенцираној анестезији и обухватала би уградњу дренажног импланта-експрес шанта који би
омогућио дренажу очне водице под претходно, микро-хируршки
формиран склерални флап у субкоњунктивални простор чиме би
се трајно регулисао интраокуларни притисак.

Програм превенције функционалног слепила код радно способних пацијената са нерегулисаним глаукомом помоћу операције трабекулектомије са уградњом савременог дренажног
импланта у Аутономној Покрајини Војводини за 2021. годину
(Програм) реализоваће Клинички центар Војводине, Нови Сад.
II
Циљеви, активности, методологија реализације и индикатори програма
Општи циљ Програма
Превенција слепила код радно активних пацијената са нерегулисаним интраокуларним притиском и прогресивним глаукомом који се конвенционалним медикаментним и хируршким
методама лечења не може ставити под контролу.

Индикатори

Специфични циљ Програма

Индикатор- старост пацијената:

Циљ је прегледати 150 радно активних пацијената са глаукомом и дијагностиковати 30 пацијента који имају нерегулисан и
прогресиван глауком који би потом били оперисани најсавременијом антиглаукомском операцијом - трабекулектомијом са уградњом дренажног импланта.

Радно активни пацијенти, од 20-70 година старости, код којих
постоји дијагноза глаукома потврђена прегледом и карактеристичним испадима у видном пољу и/или истањење дебљине слоја
перипапиларних ретиналних нервних влакана.
Индикатори - параметар видног поља и дебљине ретиналних
нервних влакана:

Активности програма
Комплетан офталмолошки преглед који обухвата одређивање
најбоље видне оштрине, мерење интраикуларног притиска голдмановим тонометром, гониоскопија, преглед очног живца и
задњег сегмента лупицом од 90 Д. Комплетна преоперативна евалуација и постоперативне две контроле. Ове прегледе би вршили
доктори медицине специјалисти офталмологије.

Видно поље са МД вредностима мањим од -2,0 децибела и ОЦТ
параметар средње дебљине слоја ретиналних нервних влакана
мањи од 85 микрона.
Индикатор – интраокуларни притисак:
Пацијенти са повишеним интраокуларним притиском већим од
21 ммХг.

Компјутеризовано видно поље на апарату Хемфри Карл Цајс и
програму Трешхолд Ц24-2. Овај преглед би вршили доктори медицине специјалисти офталмологије.

Индикатор – на максималној антиглаукомској терапији:

Окуларна кохерентна томографија и анализу средње дебљине
слоја ретиналних нервних влакана на апарату Цирус, Карл Цајс,
би вршили доктори медицине специјалисти офталмологије.

Пацијенти на три или више антиглаукомских лекова у терапији глаукома.
III

Финансијска средства потребна за реализацију програма
ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ УКУПНИХ ТРОШКОВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА У 2021. ГОДИНИ
Табела 1 (Табела 1.1.+ Табела 1.2.)
- у динарима
Редни
број

НАЗИВ ТРОШКОВА ПРОГРАМА

ИЗНОС УКУПНО
ПОТРЕБНИХ
СРЕДСТАВА

1

2

3

1.

ТРОШКОВИ НАБАВКЕ МАТЕРИЈАЛА И УСЛУГА

1.

ТРОШКОВИ УСЛУГА И НАКНАДА
УКУПНО:

1.722.506,00
252.000,00
1.974.506,00
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАТЕРИЈАЛА И УСЛУГА
Табела 1.2.
Редни број

- у динарима
НАЗИВ МАТЕРИЈАЛА

Количина

Јединична цена

Укупан износ са ПДВ-ом

1.1.1.

Дренажни имплант-Express

25

54.500,00

1.404.170,00

1.1.2.

Конац викрил 9-0

24

680,00

19.584,00

1.1.3.

Конац монофиламент најлон 10-0

24

960,00

27.648,00

1.1.4.

Ножић - Crescent косина на горе, 2.3mm

24

810,00

23.328,00

1.1.5.

Сунђерасти упијач, троугласти

250

32,00

9.600,00

1.1.6.

Ножић 15 степени

24

770,00

22.176,00

1.1.7.

Иглодржач за монофиламент конац

1

22.000,00

26.400,00

1.1.8.

Игле 25 или 26 Г

20

800,00

19.200,00

1.1.9.

Монофиламент пинцета

1

22.000,00

26.400,00

1.1.10.

Блефаростат

1

22.000,00

26.400,00

1

98.000,00

117.600,00

УКУПНО 1.2.:

1.722.506,00

1.1.11.

Контактна лупа за глаукоматолошки преглед

Упутство за попуњавање Табеле 1.2.:
ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ТРОШКОВА УСЛУГА И НАКНАДА ЛИЦА АНГАЖОВАНИХ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА
Табела 1.3.

- у динарима

Редни број

Струка (звање) учесника у програму

Број учесника у
програму

Бруто износ

Нето износ

1.3.1.

професор

1

84.000,00

70.000,00

1.3.2.

доцент

1

84.000,00

70.000,00

1.3.3.

доктор медицинских наука

1

84.000,00

70.000,00

252.000,00

210.000,00

УКУПНО 1.3.:

1068.

Члан 3.

На основу члана 31. алинеја 2. и 5. Статута Аутономне покрајине
Војводине („Службени лист АПВ“, број: 20/14) и члана 15. став 1.
тачка 1. Закона о утврђивању надлежности Aутономне покрајине
Војводине („Службени гласник РС“, број: 99/09 и 67/12-Одлука
УС), а у вези са Законом о сточарству („Сл. гласник РС“, број:
41/09, 93/12 и 14/16) Скупштина Аутономне покрајине Војводине,
на седници одржаној 17. децембра 2020. године, донела је
ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ДУГОРОЧНОМ ПРОГРАМУ МЕРА ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ОДГАЈИВАЧКОГ ПРОГРАМА У
АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
ЗА ПЕРИОД 2020 - 2024. ГОДИНЕ
Члан 1.
Овом покрајинском скупштинском одлуком утврђује се
дугорочни Програм мера за спровођење одгајивачког програма
у Аутономној покрајини Војводини за период од 2020 – 2024.
године. (у даљем тексту: Програм).
Члан 2.
Програм чини саставни део ове покрајинске скупштинске
одлуке.

Ова покрајинска скупштинска одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине“.
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
101 Број: 3-5/2020-01
Нови Сад, 17. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Иштван Пастор, с.р.
Pásztor István, s.k.

ДУГОРОЧНИ ПРОГРАМ МЕРА
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДГАЈИВАЧКОГ ПРОГРАМА У
АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
ЗА ПЕРИОД 2020 - 2024. ГОДИНЕ
I. ЦИЉЕВИ ОДГАЈИВАЧКОГ РАДА
У циљу рационалног коришћења наведених површина
неопходно је:
1) веће учешће сточарства, мерено бројем условних грла по
јединици површине, производње меса, млека, јаја, вуне,
меда и других сточарских производа по хектару;
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2) у области сточарске производње, већа концентрација
броја стоке по одгајивачу, развојем фармерског типа производње, преко кога ће бити рационално искоришћене
расположиве земљишне површине и биљна производња
која ће бити у функцији развоја сточарства;
3) повећање продуктивности по грлу у производњи млека,
меса, јаја, вуне, као и квалитета ових производа, као и
других сточарских производа;
4) примена нових метода и поступака у припреми хране за
домаће животиње и смањење утрошка хране за домаће
животиње за јединицу производа;
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5) извршавање рејонизације производње у складу са структуром земљишних површина, начином коришћења
земљишта и потребама појединих врста домаћих животиња за храном за домаће животиње, а у складу са принципима поделе у оквиру Европске уније на равничарске,
брежуљкасте, брдске и планинске услове одгоја домаћих
животиња.

II. МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДГАЈИВАЧКОГ ПРОГРАМА
У периоду 2020-2024. године по врсти стоке вршиће се следеће мере за спровођење одгајивачког програма:
1. Мере за спровођење одгајивачког програма код великих преживара
Ред.
бр.

Назив мере

Планирани годишњи обим
2020.

2021.

2022.

2023.

2024.

Јединица мере

Племените расе говеда
Холштајн - фризијска раса
1.

Селекцијска смотра

73.000

74.000

75.000

76.000

77.000

грло

2.

Линеарна оцена првотелки

11.000

11.500

12.000

12.500

13.000

грло

3.

Контрола млечности уматичених крава

30.000

30.500

31.000

31.500

32.000

грло

4.

Контрола биковских мајки

370

380

390

400

410

грло

5.

Перформанс тест бикова

70

75

80

85

90

грло

6.

Биолошки тест бикова

52

54

56

58

59

грло

7.

Прогени тест на млечност

25

27

29

31

33

грло

8.

Прогени тест на телесну грађу

25

27

29

31

33

грло

Сименталска раса
1.

Селекцијска смотра

20.000

21.000

22.000

23.000

24.000

грло

2.

Линеарна оцена првотелки

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

грло

3.

Контрола млечности уматичених крава

9.000

9.500

10.000

10.500

11.000

грло

4.

Контрола биковских мајки

40

42

44

46

48

грло

5.

Перформанс тест бикова

20

20

22

22

24

грло

6.

Биолошки тест бикова

10

12

12

13

14

грло

7.

Прогени тест на млечност

7

8

10

10

12

грло

8.

Прогени тест на телесну грађу

7

8

10

10

12

грло

1.

Селекцијска смотра

180

200

220

280

300

грло

2.

Линеарна оцена првотелки

70

100

130

160

190

грло

3.

Контрола млечности уматичених крава

100

120

150

170

190

грло

4.

Контрола биковских мајки

5

10

10

15

20

грло

5.

Перформанс тест бикова

0

0

7

10

12

грло

6.

Биолошки тест бикова

0

0

3

5

6

грло

7.

Прогени тест на млечност

0

0

3

5

6

грло

8.

Прогени тест на телесну грађу

0

0

3

5

6

грло

400

420

440

460

грло

220

240

260

280

грло

Браон свис раса

Аутотохтоне расе говеда
Подолска раса
1.

Селекцијска смотра

380
Буша

1.

Селекцијска смотра

200
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2. Мере за спровођење одгајивачког програма у свињарству
Ред.
бр.

Планирани годишњи обим

Назив мере

2020.

2021.

2022.

2023.

2024.

Јединица мере

Племените расе свиња
1.

Селекцијскa смотрa

50.000

55.000

58.000

61.000

63.000

грло

2.

Контрола продуктивности уматичених крмача

62.000

66.000

71.000

75.000

78.000

грло

3.

Контрола продуктивности уматичених нерастова

630

650

680

700

700

грло

4.

Одабирање и контрола нерастовских мајки

150

150

170

200

200

грло

5.

Перформанс тест нерастова

700

700

700

750

750

грло

6.

Перформанс тест назимица

37.500

40.000

44.000

46.500

48.500

грло

Аутотохтоне расе свиња
Мангулица
1

Контрола продуктивности уматичених крмача

150

250

300

400

500

грло

2

Контрола продуктивности уматичених нерастова

20

20

30

35

40

грло

3. Мере за спровођење одгајивачког програма у овчарству
Ред
бр.

Планирани годишњи обим

Назив мере

2020.

2021.

2022.

2023.

2024.

Јединица
мере

Племените расе оваца
1.

Селекцијска смотра

140.000

145.000

150.000

155.000

160.000

грло

2.

Контрола продуктивности оваца

60.000

63.000

65.000

67.000

70.000

грло

3.

Перформанс тест овнова

15

20

50

70

100

грло

4.

Биолошки тест овнова

900

950

1.000

1.050

1.100

грло

5.

Прогени тест овнова

50

55

60

65

70

Грло

Аутохтоне расе оваца
Цигаја, виторога жуја
1.

Селекцијска смотра

8.000

8.500

8.500

9.000

9.500

грло

2.

Контрола продуктивности оваца

4.000

4.800

5.500

6.100

7.000

грло

4. Мере за спровођење одгајивачког програма у козарству
Ред
бр.

Планирани годишњи обим

Назив мере

2020.

2021.

2022.

2023.

2024.

Јединица
мере

Племените расе коза
1.

Селекцијска смотра

8.984

9.874

10.854

11.854

12.954

грло

2.

Контрола продуктивности коза

5.432

5.975

6.575

7.232

7.955

грло

3.

Контрола млечности коза

4.664

5.124

5.624

6.184

6.810

грло

4.

Перформанс тест јарчева

38

45

52

58

65

грло

5.

Биолошки тест јарчева

320

335

350

370

385

грло

6.

Прогени тест јарчева на млечност

38

45

52

58

65

Грло

Аутохтоне расе коза
Балканска коза
1.

Селекцијска смотра

275

302

332

365

415

грло

2.

Контрола продуктивности коза

50

60

70

80

100

грло

5. Мере за спровођење одгајивачког програма у живинарству
Ред.
бр.

Назив мере

Планирани годишњи обим
2020.

2021.

2022.

2023.

2024.

Јединица мере
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Племените расе
1.

Тест родитеља тешког типа

10.000

10.000

15.000

15.000

15.000

јединка

2.

Тест родитеља лаког типа

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

јединка

3.

Тест бројлера

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

јединка

4.

Тест носиља конзумних јаја

3.000

3.000

3.000

3.000

3.500

јединка

5.

Тест ћурака у тову

1.000

1.000

1.000

1.000

1.500

јединка

Аутохтоне расе живине
Сомборска капорка, голошијан, сомборска гуска, домаћа патка, домаћа ћурка
1.

Индентификација и обележавање

600

800

850

900

1.000

јединка

2.

Контрола продуктивних својстава

700

800

900

950

1.000

јединка

6. Мере за спровођење одгајивачког програма код копитара
Ред
бр.

Планирани годишњи обим

Назив мере

2020.

2021.

2022.

2023.

2024.

Јединица мере

Племените расе коња
Липицанери
1.

330

340

365

400

425

грло

2.

Коришћење у репродукцији уматичених
кобила са познатим пореклом

Селекцијска смотра

140

150

160

170

180

грло

3.

Коришћење у репродукцији пастува, које
одреди стручна комисија као висококвалитетне пастуве у оквиру матичних запата

50

50

55

55

60

грло

Пунокрвне и енглеске полукрвне расе
1.

Селекцијска смотра

90

100

110

120

130

грло

2.

Коришћење у репродукцији уматичених
кобила са познатим пореклом

20

25

30

35

40

грло

3.

Коришћење у репродукцији пастува, које
одреди стручна комисија као висококвалитетне пастуве у оквиру матичних запата

10

10

12

12

12

грло

Аутохтоне расе копитара
Нониус, домаћи брдски коњ
1.

150

175

180

185

190

грло

2.

Коришћење у репродукцији уматичених
кобила са познатим пореклом

Селекцијска смотра

15

20

25

30

30

грло

3.

Коришћење у репродукцији пастува, које
одреди стручна комисија као висококвалитетне пастуве у оквиру матичних запата

15

15

15

15

15

грло

440

450

460

грло

Балкански магарац
1.

Селекцијска смотра

420

430

7. Мере за спровођење одгајивачког програма у пчеларству
Ред.
бр.

Планирани годишњи обим

Назив мере

2020.

2021.

2022.

2023.

2024.

Јединица мере

1.

Квалитетне пчелиње матице из линија

2.000

3.000

5.000

8.000

12.000

ком

2.

Перформанс тест линија

8

10

12

14

16

линија

3.

Селекција пчела на продуктивност

8

10

12

14

16

линија

4.

Праћење нових екотипова пчела

2

4

6

8

10

линија

5.

Селекција пчела на хигијенско
неговатељско понашање

8

10

12

14

16

линија

III. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА
Висина и извори средстава за спровођење Дугорочног програма мера за спровођење одгајивачког програма у Аутономној покрајини
Војводини за период 2020-2024. године, обезбеђују се буџетом Аутономне покрајине Војводине, годишње у износу од 50.000.000,00
динара.
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На основу члана 31. алинеја 2. и 5. Статута Аутономне
покрајине Војводине („Службени лист АПВ” број: 20/14), а у вези
са чланом 88. став 1. Закона о шумама („Службени гласник РС”,
брoj: 30/10, 93/12, 89/15 и 95/18 - др. Закон), Скупштина Аутономне
покрајине Војводине, на седници одржаној 17. децембар 2020.
године, донела је
ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
ИЗ
БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2021. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Покрајинском скупштинском одлуком утврђује се
Годишњи програм коришћења средстава из буџетског фонда за
шуме Аутономне покрајине Војводине за 2021. 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”, а примењиваће се од 1. јануара 2021. године.

17. децембар 2020.

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ
БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ
I
Средства за финансирање Годишњег програма коришћења
средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2021.
годину (у даљем тексту: „Програм за 2021. годину”), планирају
се Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне
покрајине Војводине за 2021. годину у програмској структури у
оквиру Програма 0106 „Развој шумарства и ловства”, Програмска
активност 1001 „Одрживи развој и унапређење шумарства”, у
укупном износу од 189.942.157,94 динара.
Средства из планираних прихода распоређена су у складу са
Законом о шумама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12,
89/15 и 95/18-др.закон) 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 и 20/16), у даљем тексту – Правилник.
Овим програмом утврђује се расподела средстава у износу од
189.942.157,94 динара.
II
Средства у износу од 158.500.000,00 динара, користиће се за
финансирање следећих послова у 2021. години:

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
101 Број: 40-108/2020-01
Нови Сад, 17. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Иштван Пастор, с.р.
Pásztor István, s.k.

Под
тачка

Програмска активност

Максимална јединична цена

50.000.000,00

Пошумљавање - Подизање нових шума
II-1

II-2

1. Тврди и племенити лишћари

200.000,00

дин/ha

2. Меки лишћари

160.000,00

дин/ha

3. Багрем

130.000,00

дин/ha

130.000,00

дин/ha

Мелиорација деградираних шума

II-4
II-5

1. Изгрaдња шумских путева

4.000.000,00

дин/km

2. Реконструкција шумских путева

2.500.000,00

дин/km
28.000.000,00

Унапређивање расадничке производње
Пружање стручне и саветодавне подршке сопственицима шума за које се доноси програм газдовања шумама

Свега за расподелу у 2021. години
Сви износи количина, јединичних цена и укупни износи
динара су максимално могући износи и зависе од конкретних
пројеката у пријавама.
Средства из подтачке II-1 користиће се за пошумљавање
необраслог шумског земљишта, пољопривредног земљишта,
у складу са Законом о пољопривредном земљишту и другог

25.000.000,00
48.000.000,00

Унапређивање отворености шума
II-3

Укупно динара

7.500.000,00
158.500.000,00

земљишта на којем је дозвољено пошумљавање. Корисници
средстава су правна лица из члана 70. Закона о шумама, правна
лица произвођачи садница који имају закључен уговор о изради и
реализацији пројеката радова са власником земљишта, и правна
лица сопственици земљишта на којем је дозвољено пошумљавање.
Средства су намењена за пошумљавања земљишта на територији
АП Војводине.

17. децембар 2020.
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Средства из подтачке II-2 користиће се за мелиорацију
деградираних шума. Корисници средстава су правна лица из
члана 70. Закона о шумама и правна лица сопственици шума.
Средства су намењена за мелиорацију деградираних шума
на површинама обухваћеним основама газдовања шумама на
територији АП Војводине.

Средства из подтачке II-5 користиће се у складу с чланом
71. Закона о шумама. Корисници средстава су правна лица из
чланова 70. и 73. Закона о шумама, а наведени износ распоређује
се према извештају о извршеним пословима у 2020. години и то:

Средства из подтачке II-3 користиће се за изградњу тврдих
шумских путева (I и II фаза по Правилнику) и реконструкцију
тврдих шумских путева на територији АП Војводине. Корисници
средстава су правна лица из члана 70. Закона о шумама и правна
лица сопственици шума.

ЈП „Национални парк Фрушка гора” на подручју националног
парка, удружења сопственика шума за шуме којима они газдују.

Средства из подтачке II-4 користиће се за финансирање
програма и пројеката унапређивања расадничке производње
(набавку опреме и изградњу објеката који служе за производњу
садног материјала) у регистрованим шумским расадницима.
Корисници средстава су правна лица која имају регистроване
шумске расаднике на територији АП Војводине, у складу с
прописима.

ЈП „Војводинашуме” по шумским подручјима,

III
Средства у износу од 31.442.157,94 динара, користиће се за
финансирање следећих преузетих обавеза по уговорима из
ранијих година:

Основ преузимања обавеза
Под
тачка

III-1

Програмска активност

Изградња шумских путева

по програму
из године

2020.

по конкурсу
расписаном
дана

11.03.2020

Укупно динара
по уговорима број
104-401-4535/2020-06

4.107.600,00

104-401-4536/2020-06

3.000.000,00

104-401-4537/2020-06

2.575.200,00

104-401-4538/2020-06

1.800.000,00

104-401-4539/2020-06

1.800.000,00

104-401-4540/2020-06

1.452.000,00

104-401-4541/2020-06

1.905.600,00

104-401-4542/2020-06

3.120.000,00

Укупно III - 1
2020. укупно

III-2

Изградња шумских путева

2019.

26.03.2019

19.760.400,00
104-401-4156/2019-06

1.800.000,00

104-401-4157/2019-06

603.600,00

104-401-4158/2019-06

936.000,00

104-401-4164/2019-06

564.000,00

104-401-4165/2019-06

780.000,00

104-401-4169/2019-06

2.160.000,00

Укупно III - 2
2019. укупно
III-3

Изградња шумских путева

2018.

13.05.2018

III-4

Директна
средства

2013.

2013. укупно
Свега за преузете обавезе

6.843.600,00
6.843.600,00

104-401-5185/2018-06
Укупно III - 3

2018. укупно
Израда
Пројекта
пошумљавања државног пољопривредног
земљишта које се не издаје у закуп
чији су корисници општине

19.760.400,00

2.338.157,94
2.338.157,94
2.338.157,94

104-401-3347/2013-06
Укупно III - 4

2.500.000,00
2.500.000,00
31.442.157,94

IV
Средства из подтачке II-1, II-2, II-3 и II-4 додељују се путем
конкурса у складу с Правилником.
Средства из подтачке II-5 додељују се директно правним
лицима 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 ранијих година.
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 2021. годину.
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Програмска активност 1002 Заштита вода од загађивања

На основу члана 31. алинеја 2. и 5. Статута Аутономне покрајине
Војводине („Службени лист АПВ” број: 20/14), а у вези са чланом
190. Закона о водама („Службени гласник РС”, брoj: 30/10, 93/12,
101/16, 95/18 и 95/18 – др. Закон), Скупштина Аутономне покрајине
Војводине, на седници одржаној 17. децембра 2020. године, донела је
ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
ИЗ
БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА
ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2021. ГОДИНУ
Члан 1.

2.1. Суфинансирање изградње, санације и реконструкције
објеката фекалне канализације у јавној својини у 2021. години
80.000.000,00 динара
2.2. Суфинансирање изградње, санације и реконструкције
објеката фекалне канализације (преузета обавеза из 2020. год.)
10.800.000,00 динара
Програмска активност 1003 Уређење, коришћење и заштита од вода
3.1. Финансирање програма пословања ЈВП „Воде Војводине” за 2021. годину
3.010.200.000,00 динара
_________________________________________________________

Овом Покрајинском скупштинском одлуком утврђује се Годишњи
програм коришћења средстава из буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину (у даљем тексту Програм).

УКУПНО СВЕ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ
3.565.630.000,00 динара
III

Члан 2.

Начин коришћења средстава

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‟, а примењиваће се од 1. јануара 2021. године.
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
101 Број: 40-109/2020-01
Нови Сад, 17. децембар 2020. године

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 2021. ГОДИНУ
I
За реализацију Годишњег програма коришћења средстава из
Буџетског фонда за воде АП Војводине за 2021. годину (у даљем
тексту: Програм), Покрајинском скупштинском одлуком о буџету
Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину, у програмској
структури у оквиру Програма 0401 Интегрално управљање водама, планира се укупно 3.565.630.000,00 динара.
II
Распоред средстава
Средства из тачке I распоређују су у складу са члановима
150‒184. Закона о водама, и то за:
Програмска активност 1001 Уређење и коришћење вода
1.1. Суфинансирање реконструкције, санације, изградње и
израде пројектно техничке документације водних објеката у
јавној својини у 2021. години
400.000.000,00 динара
1.2 Суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини (преузета обавеза из 2020. год.)
62.050.000,00 динара
1.3 Суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини (преузета обавеза из 2019. год.)
2.580.000,00 динара

Суфинансирање реконструкције, санације, изградње и израде
пројектно техничке документације водних објеката у јавној својини у 2021. години (тачка II, Програмска активност 1001, подтачка
1.1. ) као и суфинансирање изградње, санације и реконструкције
водних објеката у јавној својини по основу преузетих обавеза
(тачка II, Програмска активност 1001, подтачка 1.2. и подтачка
1.3 Програма) финансираће се у складу с приливом средстава у
буџет. Суфинансирање изградње, санације и реконструкције објеката фекалне канализације у 2021. години (тачка II, Програмска
активност 1002, подтачке 2.1. Програма) као и суфинансирање изградње, санације и реконструкције по основу преузетих обавеза из
ранијих година (тачка II, Програмска активност 1002, подтачка 2.2
и подтачка 2.3 Програма) такође ће се финансирати 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 2021. години. Права и обавезе у коришћењу средстава утврдиће се уговором између корисника средстава и Покрајинског секретаријата за 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 2021. годину, тачка II, Програмска активност 1003, подтачка 3.1. Програма, финансираће се у складу са Законом о водама („Службени гласник РС”,
број: 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 – др. закон) и у
складу с приливом средстава у буџет.

1071.
На основу члана 31. алинеја 2. и 5. Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“ број: 20/14) а у вези
са чланом 79. став 3. Закона о дивљачи и ловству (“Службени
гласник РС” број: 18/10 и 95/18 - др. закон), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 17. децембра 2020.
године, донела је
ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
ИЗ
БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА
АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Покрајинском скупштинском одлуком утврђује се Годишњи програм коришћења средстава из буџетског фонда за
развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину (у
даљем тексту: Програм).

17. децембар 2020.
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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‟, а примењиваће се од 1. јануара 2021. године.
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
101 Број: 40-110/2020-01
Нови Сад, 17. децембар 2020. 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 2021. ГОДИНУ
I
Средства за реализацију Годишњег програма коришћења
средстава из Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2021. годину (у даљем тексту: Програм), планирају се, у
укупном износу од 48.000.000,00 динара.
Овим програмом утврђује се распоред средстава за следеће активности:
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Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2020. годину,
објављеном у („Службеном листу АП Војводине“ бр. 25/20-ребаланс). Средства се додељују корисницима средстава са којима је
Секретаријат закључио уговоре по Конкурсу за доделу средстава
из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2020. годину, објављеном у („Службеном листу АП Војводине“ бр. 10/20) и
у дневном листу „Дневник“ од 07.02.2020. године.
Део средстава из тачке I од 450.000,00 динара користиће се
за реализацију закључених уговора у 2019. години, а према Годишњем Програму коришћења средстава из Буџетског фонда за
развој ловства АП Војводине за 2019. годину („Службени лист
АП Војводине“, брoj 60/18). Средства се додељују корисницима
средстава са којима је Секретаријат закључио уговоре по Конкурсу за доделу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП
Војводине за 2019. годину („Службени лист АП Војводине“, брoj
32/19) и у дневном листу „Дневник“ од 06.07.2019. године, као и
за реализацију закључених уговора по основу другог конкурса
за доделу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП
Војводине за 2019. годину („Службени лист АП Војводине“, брoj
44/19) и у дневном листу „Дневник“ од 16.10.2019. године, сходно
усвојеној одлуци о измени Покрајинске скупштинске одлуке о
Годишњем Програму коришћења средстава из Буџетског фонда
за развој ловства АП Војводине за 2019. годину („Службени лист
АП Војводине“, брoj: 40/19-ребаланс).
III
Овим програмом утврђује се распоред средстава за реализацију Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског
фонда за развој ловства АП Војводине за 2021. годину у укупном износу од 46.077.937,00 динара и то за следеће активности:

II
Део средстава из тачке I у износу од 1.472.063,00 динара користиће се за реализацију закључених уговора за други део средстава у висини од 10 %, а према Годишњем Програму коришћења
Израда и реализација програма и пројеката развоја ловства и унапређивања стања
популације дивљачи и њених станишта на територији АП Војводине

1.

Финансирање изградње, реконструкције и санације ловно-техничких објекaта и
набавка живе дивљачи

19.600.000,00
19.600.000,00

Корисници средстава су корисници ловишта на територији АП Војводине.
2.

Друге намене у складу са Законом:

а)

Финансирање набавке опреме за кориснике ловишта (на пример: рачунари,
ловочуварска одела, двогледи, теренска возила, набавка посебних дигиталних камера
– фотоклопки, уређаја за ноћно осматрање и других уређаја за осматрање и праћење
дивљачи у фунцији развоја мониторинга и заштите дивљачи и ловишта, опрема за видео
надзор за новоформирана узгајалишта дивљачи, спективи, електричне ограде и др.).

25.477.937,00

23.477.937,00

Корисници средстава су корисници ловишта на територији АП Војводине.
б)

Финансирање истраживања реалног прираста зеца у АП Војводини

1.000.000,00

Корисници средства јесу правна лица регистрована за делатност ловства са
територије АП Војводине.
ц)

Израда и реализација пројекта о штетама од дивљачи у саобраћају на подручју АП
Војводине

1.000.000,00

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

Накнада штете коју је проузрокавала дивљач на неловним површинама

1.000.000,00

Корисници средстава су физичка и правна лица којима је дивљач проузроковала
штету на неловним површинама.
УКУПНО ПРОГРАМ 2021
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IV

Подстицајним средствима финансираће се програми и пројекти
који се реализују на територији Аутономне Покрајине Војводине.
Додела средстава по тачки III подтачка 1. и 2. овог програма вршиће се путем Конкурса. Додела средстава по тачки III подтачка 3. овог програма вршиће се сходно члану 88. став 6. закона о
дивљачи и ловству „Штету коју ван ловишта проузрокује ловостајем заштићена дивљач дужно је да надокнади Министарство, а
на територији аутономне покрајине надлежни покрајински орган,
уколико је власник, односно корисник површина ван ловишта
предузео прописане мере за спречавање штете.“.
Испуњеност услова за доделу средстава утврђује комисија за
техничку обраду података, коју образује покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство и која ће дати предлог
за избор пројеката покрајинском секретару за пољопривреду, водопривреду и шумарство, који доноси коначну одлуку.
Услови и начин коришћења средстава утврђују се уговором
који се закључује са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Мониторинг коришћења средстава врши Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, путем стручне службе, шумарско ловне
инспекције и надлежног сектора за ловство.
Реализација овог програма вршиће се у зависности од прилива
средстава у Буџетски фонд за развој ловства АП Војводине.

1072.
На основу члана 31. алинеја 2. и 5. Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“ број: 20/14) и члана 13. став
1. и 5. Законa o подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), уз
претходну сагласност Министарства пољопривреде, шумарства
и водопривреде број: 320-00-09458/2020-09 од 3. децембра 2020.
године, Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници
одржаној 17. децембра 2020. године, донела је
ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ
РАЗВОЈА
ЗА ТЕРИТОРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
У 2021. ГОДИНИ
Члан 1.
Овом покрајинском скупштинском одлуком утврђује се Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2021. 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“, а примењиваће се од 1. јануара 2021. године.
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
101 Број: 3-4/2020-01
Нови Сад, 17. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Иштван Пастор, с.р.
Pásztor István, s.k.

17. децембар 2020.

ПРОГРАМ
ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПОЛИТИКЕ И
ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА
ТЕРИТОРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
У 2021. ГОДИНИ
I. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ
ПЛАНИРАНИХ МЕРА
Анализа постојећег стања
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.
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. 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 руралном подручју
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
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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%.
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 недовољно 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 моденрнизовати 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
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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.
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. 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
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,
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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.
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.
Сточни фонд: 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.
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.
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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.
Структура пољопривредних газдинстава: 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.
Производња пољопривредних производа: 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 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 2020. години је износила
1.721.647 t, а просечан принос је био 5,21 t/ha. Укупна производња
кукуруза у 2020. години је била 5.005.827 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 2020. години је износила 2.016.255 t,
а просечан принос је био 55,65 t/ha. Укупна производња сунцокрета у 2020. години је била 605.389 t, а просечан принос 3,10 t/
ha. Укупна производња соје према Републичком заводу за статистику у 2020. години је износила 731.069 t, а просечан принос је
био 3,40 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 2018. години су достигле 5.963 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.
Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника:
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
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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 коректне 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.
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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.У саставу
Пољопривредне саветодавне службе АП Војводине се налази
и Енолошка станица из Вршца. Наведене службе се финансирају
из буџета АП Војводине у циљу преноса знања и информација
пољопривредним произвођачима са територије Покрајине.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА
Табела 1. Мере директних плаћања
Редни
број

Назив
мере

Шифра
мере

Планирани
буџет
за текућу
годину
без пренетих
обавеза (у
РСД)

Износ постицаја
по јединици
мере (апсолутни
износ у РСД)

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

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

Пренете
обавезе

Планирани
буџет
за текућу годину
без пренетих
обавеза (у РСД)

Износ постицаја
по јединици
мере (апсолутни
износ у РСД)

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

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

Пренете
обавезе

1.000.000,00

0,00

УКУПНО
Табела 2. Мере кредитне подршке
Редни
број

1

Назив
мере

Шифра
мере

Кредитна
подршка

100.2

2.000.000,00

УКУПНО

0,00

100

2.000.000,00

Табела 3. Мере руралног развоја
Редни
број

Назив
мере

Шифра
мере

Планирани буџет
за текућу годину
без пренетих
обавеза (у РСД)

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

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

Пренете
обавезе

1.

Инвестиције у физичку
имовину
пољопривредних газдинстава

101

210.000.000,00

80

5.000.000,00

0,00

2.

Органска производња

201.3

10.000.000,00

80

1.000.000,00

0,00

3.

Подршка младима у руралним
подручјима

303

200.000.000,00

100

2.500.000,00

0,00
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4.

Економске активности у
циљу
подизања конкурентности у
смислу додавања вредности
кроз
прераду као и на увођење и
сертификација система
безбедности и квалитета
хране,
органских производа и
производа
са ознаком географског
порекла
на газдинствима

304

96.000.000,00

80

5.000.000,00

0,00

5.

Подршка пружању савета и
информација пољопривредним
произвођачима, удружењима,
задругама и другим правним
лицима у пољопривреди
(Важи
само за покрајински секретаријат
за пољопривреду)

306

92.498.752,13

100

0,00

0,00

УКУПНО

608.498.752,13

Табела 4. Посебни подстицаји
Редни
број

Назив
мере

Шифра
мере

Планирани
буџет
за текућу
годину
без пренетих
обавеза (у РСД)

Износ постицаја
по јединици
мере (апсолутни
износ у РСД)

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

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

Пренете
обавезе

1

Подстицаји за
промотивне
активности у
пољопривреди и
руралном развоју

402

5.000.000,00

0,00

100

1.500.000,00

0,00

УКУПНО

5.000.000,00

Табела 5. Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, мера кредитне подршке, мера руралног развоја и посебних
подстицаја
Редни
број

1

Назив
мере

Шифра
мере

Планирани буџет
за текућу годину
без пренетих
обавеза (у РСД)

Износ постицаја
по јединици
мере (апсолутни
износ у РСД)

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

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

Пренете
обавезе

Подршка
малим
пиварама

601

10.000.000,00

0,00

80

5.000.000,00

0,00

УКУПНО

10.000.000,00
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Табела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава
Буџет

Вредност у РСД

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја (без пренетих обавеза)

625.498.752,13

Планирана средства за директна плаћања

0,00

Планирана средства за кредитну подршку

2.000.000,00

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја
Планирана средства за посебне подстицаје
Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру
мера директних плаћања, кредитне подршке и у оквиру мера руралног развоја
Пренете обавезе
Циљна група и значај промене која се очекује за кориснике: 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.
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.
Циљна група Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АП Војводине у 2021.
години су, пре свега, мала и средња пољопривредна газдинства,
чији су носиоци млади и жене. Акценат је, пре свега, на мерама
којима се утиче на подизање друштвене и економске виталности
руралних подручја кроз подршку младима и задржавању младих
на селу. Поред тога техничко-технолошке опремљеност ових газдинстава је на ниском нивоу те су неопходна улагања у подизање
њихове конкурентности, како би опстала на тржишту. Један од
циљева Програма је побољшање економског положаја и статуса
жена које живе у сеоским подручјима и чине једну од најрањивијих група, због постојања неједнакости између жена у граду
и жена на селу у у нашој земљи у погледу животног стандарда
и запослености, поготово старијих жена. Жене на селу немају
једнак приступ имовини услед традиционалних и друштвених
образаца који фаворизују мушкарце као носиоце имовинских
права. Поред тога, програмским активностима ће се утицати на
подршку органској производњи, која је велика развојна шанса,
како за целокупну пољопривреду, тако и за рурални развој малих
газдинстава, затим унапређење система и капацитета у области
безбедности и квалитета хране.
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.
Мониторинг и евалуација: 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 ин-

608.498.752,13
5.000.000,00
10.000.000,00

0,00
вестиција 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
2.1. Назив и шифра мере: 100.2 Кредитна подршка
2.1.1. Образложење: Субвенционишу се камате корисника кредита Развојног фонда Војводине који суодобрени за постављање система за наводњавање уз каналске мреже за регистрована пољопривредна газдинства чије су парцеле наводњавају
из каналске мреже.
2.1.2. Циљеви мере: - Повећање производње, побољшање
продуктивности и квалитета производа, смањење трошкова производње; - Одрживо управљања ресурсима и заштите животне
средине.
2.1.3. Веза мере са националним програмима за рурални
развој и пољопривреду: Мера је усклађена са Националним програмом руралног развоја („Службени гласник РС“ број: 60/2018).
2.1.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници су правна, физичка лица и предузетници регистровани у Регистру пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју.
2.1.5. Економска одрживост: Подносилац захтева није у обавези да докаже кроз бизнис план економску одрживост пројекта.
2.1.6. Општи критеријуми за кориснике: - Подносилац
пријаве мора бити уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Правилником о начину и условима уписа и вођења
регистра пољопривредних газдинстава и да се налази у активном
статусу; - Подносилац пријаве мора имати пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе са територије АП Војводине, односно подносиоци пријаве правна лица морају имати седиште на територији јединице локалне самоуправе с територије
АП Војводине, с тим што и место реализације инвестиције мора
бити на територији јединице локалне самоуправе са територије
АП Војводине; - У случају када подносилац пријаве 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 закупода-
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вцем 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; - Подносилац пријаве мора регулисати
обавезе по решењима о накнадама за одводњавање/наводњавање
закључно са 2020. годином; - Подносилац пријаве мора регулисати доспеле пореске обавезе од стране надлежног органа јединице
локалне самоуправе, закључно са 2020. годином; -Подносилац
пријаве мора измирити доспеле обавезе по уговорима о закупу
пољопривредног земљишта у државној својини за 2020. годину;
- Подносилац пријаве мора имати одобрен кредит код Развојног
фонда

17. децембар 2020.

иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење
подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом
којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима; - Подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уговорних обавеза према Покрајинском секретаријату
за пољопривреду водопривреду и шумарство (у даљем тексту:
Секретаријат), као ни према Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, на основу раније потписаних уговора.
2.1.7. Специфични критеријуми: Специфични критеријуми
нису дефинисани.

Војводине; - Подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси захтев, не сме користи подстицаје по неком другом основу
(субвенције, подстицаји, донације) за исту намену, односно да
2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере:
Шифра инвестиције

Назив инвестиције

100.2.1

Суфинансирање камата за пољопривредне кредите

100.2.2

Остали облици кредитне подршке

2.1.9. Критеријуми селекције:
Редни
број

Тип критеријума за избор

Да/Не

Бодови

1.

Власништво поседа - пољопривредно земљиште
и објекти у употреби - у власништву

да

20

2.

Власништво поседа - пољопривредно земљиште
и објекти у употреби - у закупу

да

10

3.

Власништво поседа - пољопривредно земљиште
и објекти у употреби - уступљено на коришћење без
накнаде

да

5

4.

Датум прве регистрације РПГ - више од 3 године

да

10

5.

Датум прве регистрације РПГ - више од 3 године

не

5

6.

Подносилац захтева је жена

да

10

7.

Подносилац захтева је жена

не

0

8.

Подносилац захтева је лице млађе од 40 година

да

10

9.

Подносилац захтева је лице млађе од 40 година

не

0

10.

Пребивалиште - град

да

0

11.

Пребивалиште - општина

да

10

12.

Пребивалиште - остала насељена места

да

20

13.

Радна активност - бави се искључиво пољопривредом

да

20

14.

Радна активност - бави се пољопривредом више
од 50%

да

15

15.

Радна активност - бави се пољопривредом мање
од 50%

да

0

2.1.10. Интензитет помоћи: Интензитет помоћи износи до 100% укупних прихватљивих трошкова без ПДВ-а. Минимални и максимални износ повраћаја средстава по секторима је следећи: мин. 50.000 динара, макс. 1.000.000 динара;
2.1.11. Индикатори/показатељи:
Редни број
1.

Назив показатеља
Укупан број подржаних пројеката
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2.1.12. Административна процедура: Покрајински секретар
за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси Правилник и расписује конкурс за доделу средстава на основу којих су
регулисани услови за учешће на конкурсу, критиријуми, систем
бодовања и друга питања од значаја за реализацију ове мере. Такође, покрајински секретар образује Комисију која је задужена
за разматрање пристиглих пријава, формирање бодовне листе и
сачињавање записника са предлогом одлуке о додели средстава. Одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство.
2.2. Назив и шифра мере: 101 Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
2.2.1. Образложење: Сектор: Млеко 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.
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. 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. Сектор: Месо Производња
меса је неоспорно у кризи у Војводини и то већ дужи временски
период. Забрињавајуће је брзо опадање удела сточарске производње, нарочито у годинама када је Србија конкурентна са ценом
кукуруза и када би требало да има конкурентнију проиозводњу
сточне хране. 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. Сектор:
Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) 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. Иако је очигледан
напредак који се тиче промене сортимента и одређених сегмената
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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. У сектору воћа и поврћа у Војводини евидентан је недостатак опреме за калибрирање и паковање
која би капацитетом и квалитетом задовољила стандарде продаје
које све више захтева и руско тржиште. 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. Како се последњих година повећавају површине под вишегодишњим
засадима неопходна је набавка пољопривредне механизације у
овом сектору, пре свега воћарско-виноградарских трактора, риголера, подривача, машина за бербу и друго. 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 У Војводини у сетвеној
структури су најзаступљеније житарице, а од њих пшеница и кукуруз. Од индустријског биља најзначајнији усеви су шећерна
репа и сунцокрет. Производња житарица представља један од
најдоминантнијих сегмената пољопривредне производње широм
Европе и у Војводини, и има дугу традицију на овим просторима.
У последњих 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.
Приметан је пораст површина под зачинским и ароматичним
биљем, нарочито после 2000. године. Не постоје поуздани подаци
о површинама под појединим врстама зачинског биљем, јер Републички завод за статистику објављује збирни податак о засејаним
површинама под зачинским и ароматичним биљем. У периоду
између 2001-2006. године површине под зачинским и ароматичним биљем су осцилирале у распону од 1.200-1.800 хектара. Узгајање овог биља се везује јужни Банат. У Сектору остали усеви,
средства из покрајинског буџета ће у великој мери ће бити инвестирана у набавку нових машина за примарну и допунску обраду
земљишта, ђубрење земљишта, сетву, садњу, заштиту биља, убирање усева, транспорт и опреме за наводњавање. 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 50 пчеларских
друштава обједињених у Савез пчеларских организација Војводине, који је члан Савеза пчеларских организација Србије. У 50
пчеларских друштава Војводине учлањено је свега око 1.200 пчелара са око 295.000 обележених кошница. 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.
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2.2.2. 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.
2.2.3. Веза мере са националним програмима за рурални
развој и пољопривреду: Мера је усклађена са Националним
програмом руралног развоја од 2018. до 2020. (НПРР) („Службени
гласник РС“ број: 60/2018).
2.2.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници су правна и физичка лица, предузетници, регистровани у Регистру пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју.
2.2.5. Економска одрживост: Подносилац захтева није у обавези да докаже кроз бизнис план економску одрживост пројекта.
2.2.6. Општи критеријуми за кориснике: - Подносилац
пријаве мора бити уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Правилником о начину и условима уписа и вођења
регистра пољопривредних газдинстава и да се налази у активном
статусу; - Подносилац пријаве мора имати пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе са територије АП Војводине, односно подносиоци пријаве правна лица морају имати седиште на територији јединице локалне самоуправе с територије
АП Војводине, с тим што и место реализације инвестиције мора
бити на територији јединице локалне самоуправе са територије
АП Војводине; - У случају када подносилац пријаве 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; - Подносилац пријаве мора регулисати
обавезе по решењима о накнадама за одводњавање/наводњавање
закључно са 2020. годином; - Подносилац пријаве мора регулисати доспеле пореске обавезе од стране надлежног органа јединице
локалне самоуправе, закључно са 2020. годином; - Подносилац
пријаве мора измирити доспеле обавезе по уговорима о закупу
пољопривредног земљишта у државној својини за 2020. годину; Подносилац пријаве 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; - Подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уговорних обавеза
према Покрајинском секретаријату за пољопривреду водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат), као ни према
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, на основу раније потписаних уговора; - Подносилац пријаве мора да
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; - Подносилац пријаве - предузетник и правно лице мора
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бити уписан у регистар привредних субјеката и мора да се налази
се у активном статусу; - Према подносиоцу пријаве - предузетнику и правном лицу не сме бити покренут поступак стечаја и/или
ликвидације; - Подносилац пријаве - предузетник и правно лице
мора бити разврстано у микро и мало правно лице, у складу са
законом којим се уређује рачуноводство.
2.2.7. Специфични критеријуми: СЕКТОР МЛЕКО
Пољопривредна газдинства која поседују у свом власништву, односно у власништву члана РПГ 1 - 19 млечних крава. Пољопривреднo газдинствo мора имати потврду за млечне краве издату од
надлежне ветеринарске службе. За инвестиције у сектору производње овчјег, односно козијег млека, код приплодних оваца и коза
нема специфичних критеријума прихватљивости. У случају када
се ради о набавци квалитетних приплодних грла, прихватљиви
корисници су пољопривредна газдинства која поседују у свом
власништву односно у власништву члана РПГ 3 - 100 квалитетних приплодних грла говеда млечних раса. За инвестиције у сектору производње овчјег односно козјег млека када се ради о набавци квалитетних приплодних оваца и коза, нема специфичних
критеријума прихватљивости. СЕКТОР МЕСО Пољопривредна
газдинства са мање од 20 грла квалитетних приплодних говеда
товних раса или мање од 150 грла приплодних оваца или коза, или
мање од 30 приплодних крмача, или мање од 100 товних свиња,
или од 1.000 - 3.999 бројлерa. У случају када се ради о набавци
квалитетних приплодних животиња, прихватљиви корисници су
пољопривредна газдинства са мање од 100 грла квалитетних приплодних говеда, или мање од 500 квалитетних приплодних грла
оваца и коза, или мање од 150 грла приплодних крмача. Минимални број грла у моменту подношења захтева за коришћење подстицаја мора бити минимално 3 грла квалитетних приплодних
говеда товних раса , или 10 грла квалитетних приплодних оваца
или коза, или минимално 5 грла квалитетних приплодних крмача Сектор производње комзумних јаја нема специфичних критеријума прихватљивости. Пољопривреднo газдинствo мора имати
потврду за одговарајућу категорију животиња издату од надлежне ветеринарске службе. СЕКТОР ВОЋЕ, ГРОЖЂЕ, ПОВРЋЕ
(УКЉУЧУЈУЋИ ПЕЧУРКЕ) Пољопривредна газдинства која у
моменту подношења захтева имају мање од 2 ха јагодичастог воћа
и хмеља; мање од 5 хектара другог воћа; 0,1 – 50 хектара цвећа;
Произвођач садног материјала воћа остварује право на подстицаје ако у Регистру има уписано мање од 0,5 ха садног материјала
воћа у складу са шифарником биљне производње који је саставни
део прописа којим се уређује регистар пољопривредних газдинстава; Пољопривредна газдинства која у моменту подношења захтева за коришћење подстицаја у Регистру има уписано мање од
2 ха грожђа у складу са шифарником биљне производње који је
саставни део прописа којим се уређује регистар пољопривредних
газдинстава; Пољопривредна газдинства са капацитетом мањим
од 0,5 ха пластеника или мањим од 3 ха производње поврћа на
отвореном простору у моменту подношења захтева за коришћење
подстицаја. СЕКТОР ОСТАЛИ УСЕВИ (житарице, индустријско,
ароматично и зачинско биље и др.) Пољопривреднагаздинства
која имају имају мање од 50 хектара земљишта под осталим усевима. За инвестиције за набавку машина и опреме за наводњавање прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која
имају мање од 100 хектара земљишта под осталим усевима. СЕКТОР ПЧЕЛАРСТВО Прихватљиви корисници за набавку кошница, машина и опреме за пчеларство прихватљиви корисници су
пољопривредна газдинства која имају 2 - 500 кошница.

2.2.8. Листа инвестиција у оквиру мере:
Шифра
инвестиције

Назив инвестиције

101.1.1

Набавка квалитетних приплодних грла млечних раса: говеда, оваца и коза

101.1.2

Изградња капацитета за прикупљање, обраду, паковање, складиштење и одлагање чврстог стајњака,
полутечног и течног стајњака, укључујући инсталацију опреме

101.1.3

Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми, укључујући све елементе, материјале и инсталације
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Назив инвестиције

101.1.4

Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног стајњака (транспортери за
стајњак; уређаји за мешање полутечног и течног стајњака; пумпе зa пражњење резервоара; сепаратори за
полутечни и течни стајњак; машине за пуњење течног стајњака

101.1.5

Машине и опрема за припрему сточне хране, за храњење и напајање животиња (млинови и блендери/
мешалице за припрему сточне хране; опрема и дозатори за
концентровану сточну храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту сточну
храну;

101.1.6

Сточне ваге, рампе за утовар и истовар и торови за усмеравање и обуздавање животиња

101.1.7

Опрема за третман папака

101.1.8

Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде

101.1.9

Машине за примарну обраду земљишта

101.1.10

Машине за допунску обраду земљишта

101.1.11

Машине за ђубрење земљишта

101.1.12

Машине за сетву

101.1.13

Машине за заштиту биља

101.1.14

Машине за убирање односно скидање усева

101.1.15

Машине за транспорт

101.1.16

Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.)

101.1.17

Машине и опрема за наводњавање усева

101.2.1

Набавку квалитетних приплодних грла говеда, оваца, коза и свиња које се користе за производњу меса

101.2.2

Изградња објеката за прикупљање, обраду, паковање, складиштење и одлагање чврстог стајњака, полутечног и течног стајњака, укључујући инсталацију опреме

101.2.3

Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног стајњака (транспортери за
стајњак; уређаји за мешање полутечног и течног стајњака; пумпе за пражњење резервоара; сепаратори за
полутечни и течни стајњак; машине за пуњење течног стајњака

101.2.4
101.2.5

Изградња/реконструкција као и опремање објеката за гајење крмача и производњу прасади за тов
Машине и опрема за складиштење и припрему сточне хране, за храњење и појење животиња (млинови
и блендери/мешалице за припрему сточне хране; опрема и дозатори за концентровану сточну храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну

101.2.6

Сточне ваге, рампе за утовар и истовар и торови за усмеравање и обуздавање животиња

101.2.7

Опрема за третман папака

101.2.8

Опрема за смештај квочки, специјализовани/посебно опремљени кавези

101.2.9

Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде

101.2.10

Машине за примарну обраду земљишта

101.2.11

Машине за допунску обраду земљишта

101.2.12

Машине за ђубрење земљишта

101.2.13

Машине за сетву

101.2.14

Машине за заштиту биља

101.2.15

Машине за убирање односно скидање усева

101.2.16

Машине за транспорт

101.2.17

Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.)

101.2.18

Машине и опрема за наводњавање усева

101.3.1

Набавка опреме за живинарске фармe за производњу конзумних јаја

101.3.2

Набавка опреме за сортирање, паковање и чување конзумних јаја

101.3.3

Изградња/реконструкција као и опремање објеката за манипулацију, одлагање и обраду стајњака

101.3.4

Набавка опреме за руковање, сакупљање и коришћење животињског ђубрива; посебна опрема за транспорт ђубрива

101.4.1

Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) вишегодишњих засада воћака, хмеља
и винове лозе

101.4.2

Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу

101.4.3

Подизање, набавка и опремање система противградне заштите у воћњацима и вишегодишњим засадима
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Шифра
инвестиције

Назив инвестиције

101.4.4

Подизање/набавка жичаних ограда око вишегодишњих засада

101.4.5

Набавка опреме за вештачко опрашивање биљака при производњи у заштићеном простору

101.4.6

Набавка опреме и уређаја за додатно осветљење и засењивање биљака при производњи у заштићеном
простору

101.4.7

Набавка опреме и уређаја за припрему земљишта и супстрата за гајење биљака при производњи у
заштићеном простору

101.4.8

Набавка опреме и уређаја за сетву, садњу и мулчирање (са фолијом)

101.4.9

Набавка опреме и уређаја за системе за хидропоничну производњу при производњи у заштићеном простору

101.4.10

Набавка опреме и уређаја за заштиту биља и стерилизацију земљишта и супстрата при производњи у
заштићеном простору

101.4.11

Набавка опреме за обогаћивање угљен-диоксидом (ткз. ђубрење угљен диоксидом при производњи у
заштићеном простору)

101.4.12

Набавка бокс палета за транспорт и складиштење производа

101.4.13

Набавка опреме-линија за чишћење и прање производа

101.4.14

Набавка опреме-линија за бербу, сортирање и калибрирање производа

101.4.15

Набавка опреме-линија за паковање и обележавање производа

101.4.16

Набавка опреме за орезивање, дробљење, сечење и уклањање остатака након резидбе воћних врста

101.4.17

Опрема за вентилацију и опрема за принудну вентилацију

101.4.18

Опрема/механизација за заштиту од мраза

101.4.19

Машине за примарну обраду земљишта

101.4.20

Машине за допунску обраду земљишта

101.4.21

Машине за ђубрење земљишта

101.4.22

Машине за сетву

101.4.23

Машине за садњу

101.4.24

Машине за заштиту биља

101.4.25

Машине за убирање односно скидање усева

101.4.26

Машине за транспорт

101.4.27

Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.)

101.4.28

Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева

101.5.1

Машине за примарну обраду земљишта

101.5.2

Машине за допунску обраду земљишта

101.5.3

Машине за ђубрење земљишта

101.5.4

Машине за сетву

101.5.5

Машине за садњу

101.5.6

Машине за заштиту биља

101.5.7

Машине за убирање односно скидање усева

101.5.8

Машине за транспорт

101.5.9

Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.)

101.5.10

Машине и опрема за наводњавање усева

101.6.1

Набавка нових пчелињих друштава

101.6.2

Набавка опреме за пчеларство

101.6.3

Набавка возила и приколица за транспорт пчелињих друштава
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2.2.9. Критеријуми селекције:
Редни
број

Тип критеријума за избор

Да/Не

Бодови

1.

Власништво поседа - пољопривредно земљиште и
објекти у употреби - у власништву

да

20

2.

Власништво поседа - пољопривредно земљиште и
објекти у употреби - у закупу

да

10

3.

Власништво поседа - пољопривредно земљиште и
објекти у употреби - уступљено на
коришћење без накнаде

да

5

4.

Датум прве регистрације РПГ - више од 3 године

да

10

5.

Датум прве регистрације РПГ - више од 3 године

не

5

6.

Досадашње коришћење средстава Покрајинског секретаријата за пољопривреду,
водопривреду и шумарство - други пут

да

5

7.

Досадашње коришћење средстава Покрајинског секретаријата за пољопривреду,
водопривреду и шумарство - први пут

да

10

8.

Досадашње коришћење средстава Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство - три
или више пута

да

0

9.

Корисник је задруга или члан задруге

да

10

10.

Корисник је задруга или члан задруге

не

0

11.

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

да

10

12.

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

не

0

да

30

13.

оцена одрживости инвестиције - висока

14.

оцена одрживости инвестиције - ниска

да

10

15.

оцена одрживости инвестиције - средња

да

20

16.

Пољопривредно газдинство се налази на подручју с отежаним условима рада

да

10

17.

Пољопривредно газдинство се налази на подручју с отежаним условима рада

не

0

18.

Подносилац захтева је жена

да

10

19.

Подносилац захтева је жена

не

0

20.

Подносилац захтева је лице млађе од 40 година

да

10

21.

Подносилац захтева је лице млађе од 40 година

не

0

22.

Пребивалиште - град

да

0

23.

Пребивалиште - општина

да

10

24.

Пребивалиште - остала насељена места

да

20

25.

Радна активност - бави се искључиво пољопривредом

да

20

26.

Радна активност - бави се пољопривредом више од 50%

да

10

27.

Радна активност - бави се пољопривредом мање од 50%

да

0

28.

сектор улагања - воће и поврће

да

15

29.

сектор улагања - млеко и месо

да

20

30.

сектор улагања - остало

да

10

2.2.10. Интензитет помоћи: Интензитет помоћи износи до 80% укупних прихватљивих трошкова без ПДВ-а. Минимални и максимални износ повраћаја средстава по секторима је следећи: За сектор млека и меса: мин. 25.000 динара, макс. 5.000.000 динара За сектор
воће, поврће и грожђе (укључујући печурке): мин. 50.000 динара, макс. 5.000.000 динара; За сектор остали усеви: мин. 50.000 динара
,макс. 5.000.000 динара. За сектор пчеларство: мин. 50.000 динара макс. 500.000 динара.
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2.2.11. Индикатори/показатељи:
Редни број

Назив показатеља

1.

Укупан број подржаних пројеката

2.

Укупан број подржаних пројеката из Сектора месо и млеко

3.

Укупан број подржаних пројеката из Сектора воће, грожђе и поврће (укључујући печурке)

4.

Укупан број подржаних пројеката из Сектора остали усеви

5.

Број подржаних газдинстава за опрему за објекте за смештај животиња

2.2.12. Административна процедура: Покрајински секретар
за пољопривреду, водопривреду и шумарство Решењем образује
Комисију за разматрање пријава. Одлуке о додели средстава доноси покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство на основу записника са предлогом одлуке комисије. Критеријуми, систем бодовања и друга питања од значаја регулисана
су Правилником. Средства се додељују бесповратно, по пристиглим пријавама до утрошка опредељених средстава, односно
бодовањем, уколико је поднето више пријава, него опредељених
средстава. Закључивање уговора се врши по редоследу подношења уредно поднетих захтева. Подносиоци непотпуних захтева
позивају се да допуне документацију и биће исплаћени по допуни
истих, ако у трнутку допуне захтева буде расположивих средстава. Подносилац пријаве је у обавези да приликом потписивања
Уговора са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство о коришћењу средстава достави средство
обезбеђења да опрема неће бити отуђена у року од 5 година, односно да ће опрема бити коришћена у складу са законским позитивним прописима. 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.
2.3. Назив и шифра мере: 201.3 Органска производња
2.3.1. 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 производњом се сваке године увећавају и у 2018. години су достигле 5.963 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. 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.
2.3.2. 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.
2.3.3. Веза мере са националним програмима за рурални
развој и пољопривреду: Мера је усклађена са Националним
програмом руралног развоја од 2018. до 2020. (НПРР) („Службени
гласник РС“ број: 60/2018).
2.3.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници су правна и физичка лица, предузетници, микро и мали привредни субјекти регистровани у Регистру пољопривредних газдинстава у складу са
Законом о пољопривреди и руралном развоју.
2.3.5. Економска одрживост: Подносилац захтева није у обавези да докаже економску одрживост пројекта.
2.3.6. Општи критеријуми за кориснике: - Подносилац
пријаве мора имати пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе са територије АП Војводине, односно подносиоци
пријаве правна лица морају имати седиште на територији јединице локалне самоуправе с територије АП Војводине, с тим што и
место реализације инвестиције мора бити на територији јединице
локалне самоуправе са територије АП Војводине; - Подносилац
пријаве мора регулисати обавезе по решењима о накнадама за
одводњавање/наводњавање закључно са 2020. годином; - Подносилац пријаве мора регулисати доспеле пореске обавезе од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе, закључно
са 2020. годином; - Подносилац пријаве мора измирити доспеле
обавезе по уговорима о закупу пољопривредног земљишта у
државној својини за 2020. годину; - Подносилац пријаве 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; - Подносилац пријаве
не сме имати неиспуњених уговорних обавеза према Покрајинском секретаријату за пољопривреду водопривреду и шумарство
(у даљем тексту: Секретаријат), као ни према Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде, на основу раније потписаних уговора; - Подносилац пријаве - предузетник и правно
лице мора бити уписан у регистар привредних субјеката и мора
да се налази се у активном статусу; - Према подносиоцу пријаве
- предузетнику и правном лицу не сме бити покренут поступак
стечаја и/или ликвидације; - Подносилац пријаве - предузетник и
правно лице мора бити разврстано у микро и мало правно лице, у
складу са законом којим се уређује рачуноводство.
2.3.7. 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).
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2.3.8. Листа инвестиција у оквиру мере:
Шифра
инвестиције

Назив инвестиције

201.3.1

Садни и семенски материјал дозвољен за употребу у органској производњи

201.3.2

Контрола и сертификација

201.3.3
201.3.4

Компензациона плаћања за пропуштену добит због примене принципа органске производње и стандарда
који превазилазе минимално прописане стандарде (по хектару)
Друге инвестиције које се односе на органску производњу а део су свих осталих мера руралног развоја

2.3.9. Критеријуми селекције:
Редни број

Тип критеријума за избор

Да/Не

Бодови

1.

Власништво поседа - пољопривредно земљиште и објекти у употреби - у
власништву

да

20

2.

Власништво поседа - пољопривредно земљиште и објекти у употреби - у
закупу

да

10

3.

Власништво поседа - пољопривредно земљиште и објекти у употреби уступљено на коришћење без накнаде

да

5

4.

Датум прве регистрације РПГ - више од 3 године

да

10

5.

Датум прве регистрације РПГ - више од 3 године

не

5

6.

Досадашње коришћење средстава Покрајинског секретаријата за
пољопривреду, водопривреду и шумарство - други пут

да

5

7.

Досадашње коришћење средстава Покрајинског секретаријата за
пољопривреду, водопривреду и шумарство - први пут

да

10

8.

Досадашње коришћење средстава Покрајинског секретаријата за
пољопривреду, водопривреду и шумарство - три или више пута

да

0
10

9.

Корисник је задруга или члан задруге

да

10.

Корисник је задруга или члан задруге

не

0

11.

Корисник је сертификован за органску производњу у периоду - више од
једне године

да

10

12.

Корисник је сертификован за органску производњу у периоду до 3 године

да

5

13.

оцена одрживости инвестиције - висока

да

30

14.

оцена одрживости инвестиције - ниска

да

10

оцена одрживости инвестиције - средња

15.

да

20

16.

Пољопривредно газдинство се налази на подручју с отежаним условима
рада

да

10

17.

Пољопривредно газдинство се налази на подручју с отежаним условима
рада

не

0
10

18.

Подносилац захтева је жена

да

19.

Подносилац захтева је жена

не

0

20.

Подносилац захтева је лице млађе од 40 година

да

10

21.

Подносилац захтева је лице млађе од 40 година

не

0

22.

Подносилац захтева има одговарајуће стручно знање - основна школа

да

5

23.

Подносилац захтева има одговарајуће стручно знање - пољопривредни
факултет

да

15

24.

Подносилац захтева има одговарајуће стручно знање - средња школа

да

10

25.

Пребивалиште - град

да

5

26.

Пребивалиште - општина

да

10

27.

Пребивалиште - остала насељена места

да

15

28.

Радна активност - бави се искључиво пољопривредом

да

20

29.

Радна активност - бави се пољопривредом више од 50%

да

10

30.

Радна активност - бави се пољопривредом мање од 50%

да

0
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2.3.10. Интензитет помоћи: Интензитет помоћи износи до 80% трошкова пројекта. Максималан износ 1.000.000 динара.
2.3.11. Индикатори/показатељи:
Редни број

Назив показатеља

1.

Површина под органском производњом (ha)

2.

Број пољопривредних газдинстава која су остварила подстицај за органску биљну производњу

2.3.12. Административна процедура: Покрајински секретар
за пољопривреду, водопривреду и шумарство Решењем образује
Комисију за разматрање пријава. Комисија разматра пријаве
и о томе сачињава записник на основу критеријума утврђених
Правилником. Критеријуми, систем бодовања и друга питања
од значаја регулисана су Правилником. Средства се додељују
бесповратно, по пристиглим пријавама до утрошка опредељених
средстава, односно бодовањем, уколико је поднето више пријава, него опредељених средстава. Закључивање уговора се врши
по редоследу подношења уредно поднетих захтева. Подносиоци
непотпуних захтева позивају се да допуне документацију и биће
исплаћени по допуни истих, ако у тренутку допуне захтева буде
расположивих средстава. Одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство
на основу записника комисије.
2.4. Назив и шифра мере: 303 Подршка младима у руралним
подручјима
2.4.1. Образложење: Сеоско становништво у Војводини константно бележи тренд депопулације. Према последњем попису
становништва просечна старост сеоског становништва у Војводини износи 42,3 године, док младо сеоско становништво чини
свега 1/5 укупног становништва. Демографска обнова руралних
подручја АП Војводине је веома важна ради подстицања останка младих у руралним подручјима односно њиховог повратка
из градова. Стога је неопходно осигурати услове за рад и живот на селу. Приоритет је да се подржи нова генерација младих
пољопривредних произвођача, кроз савладавање специфичних
изазова са којима се суочавају млади људи када закораче у сектор
пољопривреде, који ће их мотивисати да остану да живе и раде
на селу, стварајући себи и својим породицама нова радна места.
Све то уједно чини и жељени одрживи развој и укупно повећање
друштвене и економске виталности руралних подручја.
2.4.2. Циљеви мере: - Демографска обнова руралних подручја
АП Војводине; - Упошљавање младог сеоског становништва;
- Повећање друштвене и економске виталности руралних подручја.
2.4.3. Веза мере са националним програмима за рурални
развој и пољопривреду: Мера је усклађена са Националним
програмом руралног развоја од 2018. до 2020. (НПРР) („Службени
гласник РС“ број: 60/2018).
2.4.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници су физичка лица
и предузетници старији од 18 година који у моменту подношења
захтева не смеју имати више од 40 година, правна лица у којима
је одговорно лице старије од 18 година и не сме имати више од
40 година, који су први пут уписани у Регистар пољопривредних газдинстава као носиоци пољопривредног газдинства након
01.01.2020. године.
2.4.5. Економска одрживост: Подносилац захтева је у обавези
да докаже економску одрживост пројекта, кроз бизнис план.
2.4.6. Општи критеријуми за кориснике: - Подносилац
пријаве мора бити уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Правилником о начину и условима уписа и вођења
регистра пољопривредних газдинстава; - Подносилац пријаве
(физичко лице) мора имати пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе са територије АП Војводине, и место реализације инвестиције мора бити на територији јединице локалне
самоуправе са територије АП Војводине; - Подносилац пријаве
(предузетник и правно лице) мора имати седиште на територији

јединице локалне самоуправе с територије АП Војводине, и место реализације инвестиције мора бити на територији јединице
локалне самоуправе са територије АП Војводине; - У случају
када подносилац пријаве 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; - Подносилац пријаве мора регулисати обавезе по
решењима о накнадама за одводњавање/наводњавање закључно
са 2020. годином; - Подносилац пријаве мора регулисати доспеле пореске обавезе од стране надлежног органа јединице локалне
самоуправе, закључно са 2020. годином; - Подносилац пријаве 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; - Подносилац пријаве
не сме имати неиспуњених уговорних обавеза према Покрајинском секретаријату за пољопривреду водопривреду и шумарство
(у даљем тексту: Секретаријат), као ни према Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде, на основу раније
потписаних уговора; - Подносилац пријаве мора да 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, и у периоду од годину дана од
дана набавке квалитетних приплодних грла; - Подносилац пријаве не сме започети реализацију инвестиције пре потписивања
уговора са Секретаријатом.
2.4.7. Специфични критеријуми: Инвестиције у физичка
средства пољопривредних газдинстава
Прихватљиви корисници у Сектору млека су: • Пољопривредна газдинства која поседују у свом власништву, односно у
власништву члана РПГ 1 - 19 млечних крава. • У случају када
се ради о набавци квалитетних приплодних грла, прихватљиви
корисници су пољопривредна газдинства која поседују у свом
власништву, односно у власништву члана РПГ 3-99 квалитетних
приплодних грла говеда млечних раса, 10-299 приплодних грла
оваца и коза, на крају инвестиције. • Пољопривреднo газдинствo
мора имати потврду за млечне краве издату од надлежне ветеринарске службе. Прихватљиви корисници у Сектору меса су: •
Пољопривредна газдинства са до 19 грла квалитетних приплодних говеда товних раса или мање од 150 грла приплодних оваца
или коза, или до29 приплодних крмача, или до 99 товних свиња,
или од 1.000 - 3.999 бројлерa. • У случају када се ради о набавци
квалитетних приплодних животиња, прихватљиви корисници
су пољопривредна газдинства са мање од 100 грла квалитетних
приплодних говеда, или мање од 500 квалитетних приплодних
грла оваца и коза, или мање од 150 грла приплодних крмача. Минимални број грла у моменту подношења захтева за коришћење
подстицаја мора бити минимално 3 грла квалитетних приплодних говеда товних раса , или 10 грла квалитетних приплодних
оваца или коза, или минимално 5 грла квалитетних приплодних
крмача • Пољопривреднo газдинствo мора имати потврду за одговарајућу категорију животиња издату од надлежне ветеринарске службе. • Сектор производње комзумних јаја нема специфичних критеријума прихватљивости. Прихватљиви корисници
у Сектору воће су: • Пољопривредна газдинства која у моменту
подношења захтева за коришћење подстицаја имају мање од 2 ха
јагодичастог воћа и хмеља; мање од 5 ха другог воћа; 0,1 – 50

17. децембар 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

ха цвећа; • Произвођач садног материјала воћа остварује право
на подстицаје ако у Регистру има уписано мање од 0,5 ха садног
материјала воћа у складу са шифарником биљне производње који
је саставни део прописа којим се уређује регистар пољопривредних газдинстава. Прихватљиви корисници у Сектору грожђе су:
• Пољопривредна газдинства која у моменту подношења захтева
за коришћење подстицаја у Регистру има уписано мање од 2 ха
грожђа у складу са шифарником биљне производње који је саставни део прописа којим се уређује регистар пољопривредних
газдинстава; • За подизање засада винове лозе нема ограничења
у површинама. Прихватљиви корисници у Сектору поврће су:
• Пољопривредна газдинства са капацитетом мањим од 0,5 ха
пластеника или мањим од 3 ха производње поврћа на отвореном
простору у моменту подношења захтева за коришћење подстицаја. Прихватљиви корисници у Сектору остали усеви (житарице, уљарице, шећерна репа) су: • Пољопривредна газдинства која
имају имају до 49,99 хектара земљишта под осталим усевима. • За
инвестиције за набавку машина и опреме за наводњавање прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која имају до
99,99 хектара земљишта под осталим усевима. Прихватљиви ко-
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рисници у Сектору пчеларства су: • Прихватљиви корисници за
набавку кошница, машина и опреме за пчеларство прихватљиви
корисници су пољопривредна газдинства која имају 2-500 кошница. Подршка преради на газдинству Прихватљиви корисници у
Сектору млека су: • пољопривредна газдинства која недељно прераде максимално 5000 литара сировог млека односно годишње
максимално 250.000 литара; • пољопривредна газдинства морају
имати одобрен објекат у складу са Правилником о малим количинама примарних производа које служе за снабдевање потрошача,
подручју за обављање тих делатности као и одступања која се односе на мале субјекте у пословању храном животињског порекла“
(„Службени гласник РС”, број 111/17). Прихватљиви корисници у
Сектору меса су: • пољопривредна газдинства која недељно прераде максимум 2.000 килограма, односно годишње максимално
100.000 килограма производа од меса; • пољопривредна газдинства морају имати одобрен објекат у складу са Правилником о
малим количинама примарних производа које служе за снабдевање потрошача, подручју за обављање тих делатности као и
одступања која се односе на мале субјекте у пословању храном
животињскок порекла“ („Службени гласник РС”, број 111/17).“

2.4.8. Листа инвестиција у оквиру мере:
Шифра
инвестиције
303.1

Назив инвестиције
Почетна помоћ за покретање пословања за младе пољопривреднике и развој малих пољопривредних газдинстава

2.4.9. Критеријуми селекције:
Редни број

Тип критеријума за избор

Да/Не

Бодови

3.

Власништво поседа - пољопривредно земљиште и објекти у употреби - у
власништву

Да

20

4.

Власништво поседа - пољопривредно земљиште и објекти у употреби - у
закупу

Да

10

5.

Власништво поседа - пољопривредно земљиште и објекти у употреби уступљено на коришћење без накнаде

Да

5

Да

30

6.

оцена одрживости инвестиције - висока

7.

оцена одрживости инвестиције - ниска

Да

10

8.

оцена одрживости инвестиције - средња

Да

20

9.

Подносилац захтева има одговарајуће стручно знање - основна школа

Да

5

10.

Подносилац захтева има одговарајуће стручно знање - пољопривредни
факултет

Да

15

11.

Подносилац захтева има одговарајуће стручно знање - средња школа

Да

10

12.

Пребивалиште - општина

Да

10

13.

Пребивалиште - остала насељена места

Да

20

14.

Старост подносиоца захтева - од 18-25 година

Да

25

15.

Старост подносиоца захтева - од 26 до 35 година

Да

20

16.

Старост подносиоца захтева - од 36 до 40 година

Да

15

2.4.10. Интензитет помоћи: Интензитет помоћи износи до 100% укупних прихватљивих трошкова без ПДВ-а. Минимални и максимални износ повраћаја средстава је следећи: мин. 500.000 динара, макс. 2.500.000 динара.
2.4.11. Индикатори/показатељи:
Редни број

Назив показатеља

1.

Укупан број подржаних пројеката

2.4.12. Административна процедура: Покрајински секретар
за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси Правилник и расписује конкурс за доделу средстава на основу којих су
регулисани услови за учешће на конкурсу, критиријуми, систем
бодовања и друга питања од значаја за реализацију ове мере. Та-

кође, покрајински секретар образује Комисију која је задужена
за разматрање пристиглихпријава, формирање бодовне листе и
сачињавање записника са предлогом одлуке о додели средстава. Одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство.
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2.5. Назив и шифра мере: 304 Економске активности у циљу
подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз
прераду као и на увођење и сертификација система безбедности
и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком
географског порекла на газдинствима
2.5.1. 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. 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.
2.5.2. 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.
2.5.3. Веза мере са националним програмима за рурални
развој и пољопривреду: Мера је усклађена са Националним
програмом руралног развоја од 2018. до 2020. (НПРР) („Службени
гласник РС“ број: 60/2018).
2.5.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници су правна и физичка лица, предузетници, 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: - Подносилац
пријаве мора бити уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Правилником о начину и условима уписа и вођења
регистра пољопривредних газдинстава и да се налази у активном
статусу; - Подносилац пријаве мора имати пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе са територије АП Војводине, односно подносиоци пријаве правна лица морају имати седиште на територији јединице локалне самоуправе с територије
АП Војводине, с тим што и место реализације инвестиције мора
бити на територији јединице локалне самоуправе са територије
АП Војводине; - У случају када подносилац пријаве 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; - Подносилац пријаве мора регулисати
обавезе по решењима о накнадама за одводњавање/наводњавање
закључно са 2020. годином; - Подносилац пријаве мора регулисати доспеле пореске обавезе од стране надлежног органа јединице
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локалне самоуправе, закључно са 2020. годином; - Подносилац
пријаве мора измирити доспеле обавезе по уговорима о закупу
пољопривредног земљишта у државној својини за 2020. годину; Подносилац пријаве 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; - Подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уговорних обавеза
према Покрајинском секретаријату за пољопривреду водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат), као ни према
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, на
основу раније потписаних уговора; - Подносилац пријаве мора да
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; - Подносилац пријаве - предузетник и правно лице мора
бити уписан у регистар привредних субјеката и мора да се налази се у активном статусу осим осим подносилаца пријаве који
послују сходно Правилнику о малим количинама примарних
производа које служе за снабдевање потрошача, подручју за
обављање тих делатности као и одступања која се односе на мале
субјекте у пословању храном животињског порекла („Сл. Гласник
РС“, бр. 111/2017); - Према подносиоцу пријаве - предузетнику и
правном лицу не сме бити покренут поступак стечаја и/или ликвидације; - Подносилац пријаве - предузетник и правно лице мора
бити разврстано у микро и мало правно лице, у складу са законом
којим се уређује рачуноводство. - Инвестиције везане 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, признају се за период од 16.11.2020. до
15.11.2021. године.“
2.5.7. Специфични критеријуми: Подршка за заштиту географског порекла производа – 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 интелектуалну својину у току 2020.
године; - Извршена контрола и 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 Подршка за увођење система квалитета - Извршена уплата за
трошкове увођења и сертификацију система безбедности и квалитета хране у 2020. и 2021. години; - Сертификат; - За KOSHER
и HALAL сертификат записник инспектора надлежног за послове пољопривреде, односно ветеринарства којим се потврђује да
се у процесу производње спроводе мере самоконтроле према
HACCP начелима. Подршка преради на газдинству – Сектор
млека - пољопривредна газдинства која недељно прераде максимално 5.000 литара сировог млека, односно годишње максимално 250.000,00 литара; - пољопривредна газдинства морају имати
одобрен објекат у складу са Правилником о малим количинама
примарних производа које служе за снабдевање потрошача, подручју за обављање тих делатности као и одступања која се односе на мале субјекте у пословању храном животињскок порекла“
(„Службени гласник РС”, број 111/17). Подршка преради на газдинству – Сектор меса - пољопривредна газдинства која недељно
прераде максимум 2000 килограма, односно годишње максимално 100.000 килограма производа од меса; - пољопривредна газдинства морају имати одобрен објекат у складу са Правилником
о малим количинама примарних производа које служе за снабдевање потрошача, подручју за обављање тих делатности као и
одступања која се односе на мале субјекте у пословању храном
животињскок порекла“ („Службени гласник РС”, број 111/17).
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2.5.8. Листа инвестиција у оквиру мере:
Шифра
инвестиције

Назив инвестиције

304.1

Подршка бреднирању поризвода и региона

304.2

Подршка за заштиту географског порекла производа

304.3

Подршка за заштиту имена производа

304.4

Подршка за увођење система квалитета

304.5

Подршка преради на газдинству

304.5.1.1

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

304.5.1.2

Набавка опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина,
укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије

304.5.1.3

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

304.5.1.4

Маркетинг производа

304.5.2.1

Набавка опреме за омамљивање, клање и обраду трупова

304.5.2.2

Набавка опреме за сакупљање, пријем, чување/складиштење (хлађење), уклањање и прераду споредних производа животињског порекла који нису за исхрану људи

304.5.2.3

Набавка опреме и уређаја за расецање, обраду, прераду, паковање и означавање меса и уситњеног меса, полупроизвода од меса, машински сепарисаног меса и производа од меса

304.5.2.4

Набавка опреме и уређаји за хлађење, пастеризацију и стерилизацију меса и производа од меса

304.5.2.5

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

304.5.2.6

Набавка опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина,
укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије

304.5.2.7

Набавка опреме за дезинфекцију радника

304.5.2.8

Маркетинг производа

304.5.3.1

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

304.5.3.2

Набавка опреме и уређаја за замрзавање воћа и поврћа, као и њихових производа

304.5.3.3

Набавка опреме и уређаја за бланширање, пастеризацију и стерилизацију производа

304.5.3.4

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

304.5.3.5

Набавка опреме за производњу вина, ракија и других алкохолних пића, као и опреме за дегустационе сале

304.5.3.6

Набавка опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина,
укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије

304.5.3.7

Набавка опреме за дезинфекцију радника

304.5.3.8

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

304.5.3.9

Маркетинг производа

304.5.4.1

Набавка опреме и уређаја за хладно цеђење уљаних култура

304.5.4.2

Набавка опреме и уређаја за физичку рафинацију уљаних култура

304.5.4.3

Набавка опреме за пуњење и паковање уља

304.5.4.4

Набавка опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина,
укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије

304.5.4.5

Набавка опреме за дезинфекцију радника

304.5.4.6

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

304.5.4.7

Маркетинг производа

304.5.5.1
304.5.5.2

Набавка опреме и уређаја за сушење гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља, као и њихових производа
Набавка опреме за прераду гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља као и њихових производа

304.5.5.3

Набавка опреме и уређаја за дестилацију гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља, као и њихових
производа (за потребе фармацеутске индустрије)

304.5.5.4

Набавка опреме и уређаја за екстракцију гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља, као и њихових
производа

304.5.5.5

Набавка опреме и уређаја за паковање и складиштење гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља, као
и њихових производа

Страна 2072 - Броj 66
Шифра
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Назив инвестиције
Набавка опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина,
укључујући и опрему за гардеробе и
санитарне просторије

304.5.5.7

Набавка опреме за дезинфекцију радника

304.5.5.8

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

304.5.5.9

Маркетинг производа

304.5.6.1

Набавка опреме и уређаја за прераду пчелињих производа

304.5.6.2

Набавка опреме и уређаја за паковање и складиштење пчелињих производа

304.5.6.3

Набавка опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина,
укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије

304.5.6.4

Набавка опреме за дезинфекцију радника

304.5.6.5

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

304.5.6.6

Маркетинг производа

304.5.7.1

Набавка опреме и уређаја за сушење гајених врста гљива, као и њихових производа

304.5.7.2

Набавка опреме и уређаја за замрзавање гајених врста гљива, као и њихових производа

304.5.7.3

Набавка опреме и уређаја за бланширање, пастеризацију и стерилизацију производа

304.5.7.4

Набавка опреме за пријем, прераду, пуњење и паковање гајених врста гљива и њихових производа

304.5.7.5

Набавка опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина,
укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије

304.5.7.6

Набавка опреме за дезинфекцију радника

304.5.7.7

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

304.5.7.8

Маркетинг производа

304.5.8.1

Набавка опреме и уређаја за сушење плодова сакупљених из природе, као и њихових производа

304.5.8.2

Набавка опреме и уређаја за замрзавање плодова сакупљених из природе, као и њихових производа

304.5.8.3

Набавка опреме и уређаја за бланширање, пастеризацију и стерилизацију производа

304.5.8.4

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

304.5.8.5

Набавка опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина,
укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије

304.5.8.6

Набавка опреме за дезинфекцију радника

304.5.8.7

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

304.5.8.8

Маркетинг производа

2.5.9. Критеријуми селекције:
Редни
број

Тип критеријума за избор

Да/Не

Бодови

1.

Власништво поседа - пољопривредно земљиште и објекти у употреби - у
власништву

да

20

2.

Власништво поседа - пољопривредно земљиште и објекти у употреби - у
закупу

да

5

3.

Власништво поседа - пољопривредно земљиште и објекти у употреби уступљено на
коришћење без накнаде

да

5

да

10

не

5

да

5

да

10

да

0

4.

Датум прве регистрације РПГ - више од 3 године

5.

Датум прве регистрације РПГ - више од 3 године

6.

Досадашње коришћење средстава Покрајинског
пољопривреду,водопривреду и шумарство - други пут

секретаријата

за

7.

Досадашње коришћење средстава Покрајинског
пољопривреду,водопривреду и шумарство - први пут

секретаријата

за

8.

Досадашње коришћење средстава Покрајинског секретаријата
пољопривреду,водопривреду и шумарство - три или више пута

за

9.

Корисник је задруга или члан задруге

да

10

10.

Корисник је задруга или члан задруге

не

0
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Тип критеријума за избор
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Да/Не

Бодови

11.

оцена одрживости инвестиције - висока

да

30

12.

оцена одрживости инвестиције - ниска

да

10

13.

оцена одрживости инвестиције - средња

да

20

14.

Пољопривредно газдинство се налази на подручју с отежаним условима
рада

да

10

15.

Пољопривредно газдинство се налази на подручју с отежаним условима
рада

не

0
10

16.

Подносилац захтева је жена

да

17.

Подносилац захтева је жена

не

0

18.

Подносилац захтева је лице млађе од 40 година

да

10

19.

Подносилац захтева је лице млађе од 40 година

не

0

20.

Подносилац захтева има одговарајуће стручно знање - основна школа

да

5

да

15

21.

Подносилац захтева има одговарајуће стручно знање - пољопривредни факултет

22.

Подносилац захтева има одговарајуће стручно знање - средња школа

да

15

23.

Пребивалиште - град

да

5

24.

Пребивалиште - општина

да

10

25.

Пребивалиште - остала насељена места

да

15

26.

Радна активност - бави се искључиво пољопривредом

да

20

27.

Радна активност - бави се пољопривредом више од 50%

да

10

28.

Радна активност - бави се пољопривредом мање од 50%

да

0

2.5.10. Интензитет помоћи: Интензитет помоћи износи до 80% укупних прихватљивих трошкова без ПДВ-а. Минимални и максимални износ повраћаја средстава је следећи: мин. 30.000 динара, макс. 5.000.000 динара.
2.5.11. Индикатори/показатељи:
Редни
број

Назив показатеља

1.

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

2.

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

3.

Укупан број подржаних пројеката у опрему за прераду пољопривредних производа из Сектора воћа, поврћа и
грожђа

4.

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

2.5.12. Административна процедура: Покрајински секретар
за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси Правилник и расписује конкурс за доделу средстава на основу којих су
регулисани услови за учешће на конкурсу, критиријуми, систем
бодовања и друга питања од значаја за реализацију ове мере. Такође, покрајински секретар образује Комисију која је задужена
за разматрање пристиглих пријава, формирање бодовне листе и
сачињавање записника са предлогом одлуке о додели средстава.
Одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство.
2.6. Назив и шифра мере: 306 Подршка пружању савета и
информација пољопривредним произвођачима, удружењима, задругама и другим правним лицима у пољопривреди (Важи само
за покрајински секретаријат за пољопривреду)
2.6.1. Образложење: Војводина је пољопривредна регија, где
се породична сеоска газдинства претежно баве пољопривредном
производњом. Због тежње да се пољопривредна производња у
Војводини развија у складу са трендовима који постоје на нивоу
ЕУ, новим технологијама и стварним потребама пољопривредних
произвођача; с једне стране, а услед глобалног отопљавања и климатских промена, које често доводе до кризних ситуација које у
значајној мери угрожавају пољопривредну производњу и животе

и здравље животиња и људи који живе на селу од огромног је
значаја постојање развијене Пољопривредне саветодавне службе,
која својим радом може да допринесе решавању конкретних проблема везаних за пољопривредну производњу, имплементирању
мера аграрне политике у ширу праксу и унапређењу пољопривреде и руралног развоја. Данас, пак, када је инператив очување
природне средине и природних ресурса, усмеравање и вођење
производње по принципима одрживе пољопривреде где се рационално користе постојећи ресури и импути у пољопривреди,
а агрономске превентивне мере, као и биолошке, физичке и хемијске методе се пажљиво бирају у циљу заштите усева и здравља
пољопривредника, потрошача и животне средине, неопходно је
да пољопривредна производња и примена средстава за заштиту
биља буду усмеравани и контролисани у циљу производње здравствено безбедних производа, ради очувања здравља људи и очувања природних ресурса и животне средине. Због свега наведеног
пољопривредним произвођачима, да би се развијали и напредовали, је потребна подршка саветодавног сервиса који функционише
у оквиру ПСС. Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине (у даљем тексту: Саветодавна служба Војводине) састављена
је од 12 пољопривредних стручних служби са подручја АП Војводине, које имају запослене лиценциране саветодавце, који учествују у реализацији саветодавних послова и Енолошке станице
из Вршца, која у систему саветодавства учествује као подршка
капацитетом својих лабораторија или делегирањем саветодавца.
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Систем лабораторија са којима ПСС располажу омогућава да
саветодавци пружају савете на основу конкретних чињеница и
резултата лабораторијских испитивања чиме се доприноси очувању земљишта, здравља биља и животиња и производњи здравствено безбедних производа. Саветодавна служба Војводине
пружа подршку пољопривредним произвођачима, удружењима
задругама и другим субјектима који се баве пољопривредом на
подручју Војводине. По потреби саветодавци са специјализованим знањима могу да пружају савете и лицима ван свог подручја
деловања и за цело подручја Војводине и шире, уколико се за то
укаже потреба, односно произвођачи искажу интерес. Подршка
пружању савета и информација пољопривредним произвођачима,
удружењима, задругама и другим правним лицима у пољопривреди (у даљем тексту: Програм саветодавног рада за 2021.годину)
се обавља у складу са Законом о обављању саветодавних и стручних послова у области пољопривреде („Службени гласник РС“,
број 30/10) (у даљем тексту: Закон). Покрајински секретаријат
за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту:
Секретаријат) Програмом саветодавног рада за 2021. годину прописује послове и даје смернице за рад, a детаљније инструкције
везано за начин рада и нормативе рада дефинишу се упутством
за рад које се доноси након усвајања програма. Средства која ће
се користити за финансирање Програма саветодавног рада за
2021.годину предвиђена су, за подршку спровођењу саветодавних послова и за унапређење система саветодавства на подручју
Аутономне покрајине Војводине. Стога се Програм саветодавног
рада за 2021.годину састоји од: 1. Основног програма и 2. Посебних програма, којима се доприноси унапређењу саветодавног
рада и побољшању услова рада пољопривредних стручних служби ( у даљем тексту: ПСС ). Програм саветодавног рада за 2021.
годину се реализује од 1. јануара 2021. године до 31. децембра
2021. године.
2.6.2. Циљеви мере: Секретаријат од 2017.године, уз помоћ Саветодавне службе Војводине и Прогнозно извештајне службе у
заштити биља АП Војводине (у даљем тексту: ПИС АПВ) ради на
подизању свести и организовању пољопривредних произвођача
да своју производњу организују и воде по принципима одрживе
пољопривреде. Циљеви саветодавног рада односе се на: • Имплементирање стандарда ЕУ у пољопривредну производњу у циљу
подизања квалитета и здравствене безбедности пољопривредних
производа; • Подстицање интересног удруживања у циљу обезбеђења довољних количина пољопривредних производа за пласман за домаће и инострано тржиште; • Подизања свести
пољопривредних произвођача о значају одређених агротехничких, биолошких, зоотехничких, хигијенских и других мера чијом
применом се може побољшати производња, остварити економске
уштеде и смањити загађење природе; • Подизање свести
пољопривредних произвођача о значају очување пољопривредних површина, природних ресурса и здравља људи; • Боље управљање сопственим капацитетима на пољопрвредним газдинствима, кроз упознавање произвођача са значајем праћења економских
и других параметара на газдинсту; • Имплементирање мера аграрне политике у ширу праксу; • Унапређење руралног развоја и
живота на селу путем упознавања пољопривредних произвођача
са принципима органске и интегралне производње и пружањем
савета и помоћи за ову врсту производње; • Имплементирање у
производну праксу на подручју Војводине савремених технологија у различитим областима пољопривредне производње; • Очување традиције и културног наслеђа и подстицање укључивања
жена и младих у агробиотуризам и пољопривредну производњу;
• Боље искоришћење националних и ИПАРД мера; • Стварање
услова за квалитетнију сточарску производњу кроз поправку хигијене и амбијенталних услова гајења стоке; • Смањење употребе
хемијских третмана праћењем биолошких параметара биљака,
услова средине и развоја штетних организама, коришћењем информација и резултата ПИС АПВ и коришћењем проверених препарата у оптималним роковима сузбијања, штетних организма; •
Стварање услова за квалитетније управљање резистентношћу
корова на хербициде; • Смањење штета приликом елементарних
непогода кроз упозвање пољопривредних произвођача са понашањем у кризним ситуацијама . Саветодавни послови у
пољопривреди обављају се путем индивидуалних, групних и масовних метода рада. Активности саветодаваца које се реализују у
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оквиру Основног програма саветодавног рада су: 1) Пружање
стручних савета, препорука и саветодавне помоћи у непосредном
контаку са пољопривредним произвођачима или другим субјектима на парцелама пољопривредних произвођача у циљу вођења
и имплементирања одређеног модела пољопривредне производње код пољопривредних произвођача, који су спремни за сарадњу. 2) Преношење важних информација, стручних савета и
препорука путем: предавања, радионица, СМС порука, Портала,
радио и телевизијских наступа, друштвених мрежа новинских
чланака, брошура, путем електронске поште и слично, везаних за
одређене врсте пољопривредне производње, актуелну проблематику, заштиту животне средине, саветодавне модуле или област
за коју постоји интересовање од стране пољопривредних произвођача, заинтересоване групе, Секретаријата или Министарства.
3) Преношење важних информација и резултата до којих је дошао
систем ПИС-а, а значајни су за препознавање штетних организама, фазе развоја биљака, одређивањe момената заштите усева и
рационалну употреба пестицида у циљу смањења броја третмана
и заштите животне средине. 4) Праћење, прикупљање и дисеминација података од значаја за саветодавни рад, са одређеног броја
производних парцела или газдинстава, са производњом извозно
орјентисаних култура. 5) Примењена истраживања (систем огледa) у циљу праћења или утврђивања одређених чињеница или
решавања конкретних проблема, у биљној производњи, спровођењу и побољшању агротехничких мера, сузбијању штетних
организама, ради очувања квалитета и плодности земљишта и
друго, што је од значаја за пољопривреду и заштиту природних
ресурса и унапређење пољопривреде АП Војводине. 6) Организација и извођење „дана поља“ где се презентују резултати сортних, хемијских и других огледа на нивоу ПСС и презентују произвођачима са свог подручја деловања и широј јавности. 7) По
потреби узорковање и лабораторијско испитивање појединих параметара од значаја за квалитет пољопривредних производа (и
производа добијених прерадом), присутност штетних организама
или добијањa резултата који ће допринети решавању конкретних
проблема и дати прецизнију слику стања у одређеној производњи
у пољопривреди. 8) Прикупљање и праћење рачуноводствених
података са пољопривредних газдинстава у оквиру дефинисаног
узорка за подручје Војводине у склопу система Рачуноводствених података напољопривредним газдинствима Републике Србије (FADN Систем). 9) Праћење, прикупљање и дисеминација
података (цена пољопривредних производа и импута са подручја
Војводине) за Систем тржишних информација у пољопривреди
Републике Србије (STIPS). 10) Праћење и извештавање о сезонским пољопривредним радовима у гајеним усевима (EUROSTAT).
11) Праћење и пружање подршке произвођачима и заинтересованим лицима код имплементација актуелних мера аграрне политике донешених од стране свих нивоа власти у Републици Србији. 12) Утврђивање чињеничног стања код пољопривредних
произвођача који су се пријавили за субвенције Секретаријата, у
циљу добијања субвенција успостављања сарадње и пружања
подршке и помоћи или мониторинга њихове производње. 13)
Прикупљање економских и других параметара производње у
циљу израде агроекономских и других анализа за потребе саветодавног рада и потребе пољопривредних произвођача у циљу утврђивања следљивости и економичности производње. 14) Помоћ
и подршка произвођачима који се баве сточарском производњом,
давање препорука за побољшање амбијенталних услова у сточарској производњи и препорука за генетско унапређење у запатима
стоке; 15) Праћење услова за прераду пољопривредних производа
и давање препорука пољопривредним произвођачима за могуће
допунске делатности у пољопривреди. 16) Пружање савета и препорука везано за очување природних ресурса и понашање у ванредним кризним ситуацијама у циљу очувања пољопривредне
производње и смањења штета. 17) Стручна општа и специјалистичка едукација саветодаваца у складу Програмом едукација
предвиђених за текућу годину. 18) По потреби имплементирање
одређених саветодавних модула, корака и процедура везаних за
одређене биљне и сточарске производње, и друго. 19) Организовање радионица за пољопривредне произвођаче који су корисници ИПАРД мера у трајању од 50 часова у складу са инструкцијама
добијеним од Министарства. 20) Остале активности по налогу
Секретаријата и Министарства у складу са законом. Мониторинг
и евалуацију саветодавног рада спроводи Секретаријат. Секрета-
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ријат за део послова може ангажовати друге институције. За потребе извођење едукација саветодаваца и праћење саветодавног
рада Секретаријат ангажује Овлашћену организацију-Центар за
усавршавање пољопривредних саветодаваца и пољопривредних
произвођача (у даљем тексту: Центар за усавршавање). Послови и
задаци Центра за усавршавање дефинисани су Решењем Секретаријата број: 104-401-5321/2020-01 од 5.07.2020.године. Почетком
године Центар за усавршавање доставља годишњи: „Програм
рада Центра за усавршавање пољопривредних саветодаваца за
2021.годину“ са дефинисаним активностима и трошковима. Центар за усавршавање је такође у обавези да изради: „Програм едукација пољопривредних саветодаваца са подручја АП Војводине
за 2021. годину“ у оквиру кога се дефинишу врста и број едукација планираних за 2021.годину и неопходни трошкови за реализацију програма едукација. Активно учествује у припреми и реализацији свих едукативних модула и Семинара саветодаваца
Саветодавне службе АП Војводине. Центар за усавршавање врши
мониторинг и еволуацију рада одржаних тренинга и курсева за
саветодавце. Припрема и реализује послове и активности везане
за лиценцирање саветодаваца у складу са законом и правилницима који уређују ове области. По потреби Центар за усавршавање:
предлаже, припрема и организује стручне екскурзије и студијске
посете за саветодавце и пољопривредне произвођаче и учествује
у организацији наступа Саветодавне службе на различитим
пољопривредно-прехрамбеним сајмовима и сличним манифестацијама у земљи и иностранству уколико за то постоје услови и
средства. Прати и врши мониторинг саветодавног рада Саветодавне службе у складу са упутствима и налогом Секретаријата.
Учествује у припреми текстова који се емитују у емисији: “Зелена
прогноза“ на РТВ Војводинa, администрира одржава и ради на
унапређењу Портала Пољопривредне саветодавне службе АП
Војводине. За одржавање и унапеђење Портала по потреби Центар за усавршавање може ангажовати друге субјекте специјализоване за ове намене. Центар за усавршавање учествује у валидацији прикупљених рачуноводствених (FADN) података заједно
са Секретаријатом, прати реализацију саветодавних активности
и врши преглед извештаја које достављају саветодавци у складу
са инструкцијама добијеним од Секретаријата.
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ствене безбедности пољопривредних производа и провере квалитета вина, ракије и других производа добијених прерадом.
Пољопривредна стручна служба и подручје деловања 1. „ПСС
Пољопривредна станица“ д.о.о. Нови Сад (Нови Сад, Жабаљ,
Бач, Сремски Карловци, Темерин, Беочин, Тител, Бачка Паланка,
Бачки Петровац) 2. „ПСС Агрозавод“ д.о.о. Вршац (Вршац, Пландиште, Бела Црква, Ковин) 3. „ПСС Бачка Топола“ д.о.о. Бачка Топола (Бачка Топола, Мали Иђош) 4. „ПСС Рума“ д.о.о. Рума (Рума,
Ириг, Инђија) 5. „ПСС Сомбор“ д.о.о. Сомбор (Сомбор, Апатин,
Оџаци) 6. „ПСС Институт Тамиш“ д.о.о. Панчево (Панчево, Алибунар, Ковачица, Опово) 7. „ПСС Сента“ д.о.о. Сента (Сента, Ада,
Кањижа, Чока) 8. „ПСС Суботица“ ад Суботица (Суботица) 9.
„ПСС Врбас“ д.о.о. Врбас (Врбас, Кула, Србобран, Бечеј) 10. „ПСС
Зрењанин“ д.о.о. Зрењанин (Зрењанин, Житиште, Сечањ, Нова
Црња, Нови Бечеј) 11. „ПСС Кикинда“ д.о.о. Кикинда (Кикинда,
Нови Кнежевац) 12. „ПСС Сремска Митровица“ д.о.о. Сремска
Митровица (Сремска Митровица, Шид, Стара Пазова и Пећинци)
13. „Енолошка станица“ д.о.о. Вршац (Вршац и друге општине (по
потреби)) У окиру појединих ПСС може се ангажовати од 1 до10
саветодаваца по могућности различитих профила. ПСС саветодаваце пријављују на основу упућеног јавног позива од стране
Секретаријата за учешће у реализацији овог програма (мере), а
број саветодаваца који ће учествовати у реализацији програма зависи од ситуације на терену, расположивог броја лиценцираних
саветодаваца у оквиру сваке ПСС и расположивих финансијских
средстава. Планирани буџет за реализацију Програма саветодавних послова за 2021. годину, биће распоређен у складу са планираним обимом послова и агажовањем људи, након усвајања овог
програма. Број саветодаваца се током године у појединим случајевима након закључења уговора може мењати (повећати или
смањити) у оквиру уговореног обима средстава, уколико за то
постоји сагласност Секретаријата.
2.6.5. Економска одрживост: Подносилац захтева није у обавези да докаже економску одрживост пројекта.

2.6.3. Веза мере са националним програмима за рурални
развој и пољопривреду: Мера је усклађена са Националним
програмом руралног развоја од 2018. до 2020. (НПРР) („Службени
гласник РС“ број: 60/2018).

2.6.6. 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. 3. Да су основани од стране Републике Србије. 4.
Корисник мора да је са територије АП Војводине.

2.6.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници су 12 пољопривредних стручних служби (која су привредна друштва чији је оснивач Влада Републике Србија) са подручја АП Војводине, које
за реализацију Програма саветодавних послова за 2021. годину
делегирају лиценциране саветодаваце у складу са законом. Енолошка станица из Вршца ће учествовати у реализацији Програма
саветодавног рада за 2021.годину, само као подршка саветодавној
служби Војводине кроз реализацију одрђених лабораторијских
анализа које ће се реализовати по потреби у циљу провере здрав-

2.6.7. Специфични критеријуми: - Да имају запослене лиценциране пољопривредне саветодавце уписане у Регистар
пољопривредних саветодаваца. - Да располажу опремом неопходном за обављање саветодавних послова: аутомобили, компјутери,
мобилни телефони и друга опрема неопходна за саветодавни рад.
- Да имају Годишњи пплан усавршавања, пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача. - Да имају Годишњи
план рада Центра за усавршавање пољопривредних саветодаваца
и пољопривредних произвођача.

2.6.8. Листа инвестиција у оквиру мере:
Шифра
инвестиције
306

Назив инвестиције
Подршка пружању савета и информација пољопривредним произвођачима, удружењима, задругама и другим правним лицима у пољопривреди

2.6.9. Критеријуми селекције:
Редни
број

Тип критеријума за избор

Да/Не

Бодови

1.

Број насељених места на подручју деловања - више од 51

да

30

2.

Број насељених места на подручју деловања - од 1 до 30

да

10

3.

Број насељених места на подручју деловања - од 31 до 50

да

20

4.

Број праћења газдинстава по ФАДН методологији више од 51

да

30

5.

Број праћења газдинстава по ФАДН методологији од 30 до 40

да

10
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Број праћења газдинстава по ФАДН методологији од 41 до 50
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Да/Не

Бодови

да

20

7.

Број пријављених лиценцираних саветодаваца за учешће у реализацији
Програма рада за 2021.годину - од 1 до 4

да

10

8.

Број пријављених лиценцираних саветодаваца за учешће у реализацији
Програма рада за 2021.годину - од 5 до 7

да

20

9.

Број пријављених лиценцираних саветодаваца за учешће у реализацији
Програма рада за 2021.годину - од 8 до 10

да

30

10.

Организовање и реализација (неплаћених) агротехничких, хемијских и
других огледа у циљу истраживања и решавања да конкретних проблема - 1
оглед

11.

Организовање и реализација (неплаћених) агротехничких, хемијских и
других огледа у циљу истраживања и решавања конкретних проблема - 2 огледа

да

20

12.

Организовање и реализација (неплаћених) агротехничких, хемијских и
других огледа у циљу истраживања и решавања конкретних проблема - 3 и
више огледа

да

30

10

13.

Планирани број праћења одабраних РПГ по саветодавцу - од 20 до 30

да

10

14.

Планирани број праћења одабраних РПГ по саветодавцу - од 31 до 40

да

20

15.

Површина обрадивог пољопривредног земљишта на подручју деловања од 68.000 до 90.000 ха

да

10

16.

Површина обрадивог пољопривредног земљишта на подручју деловања од 150.001 до 270.000 ха 0

да

30

17.

Површина обрадивог пољопривредног земљишта на подручју деловања од 90.001 до 150.000 ха

да

20

18.

Учешће у праћењу цена пољопривредних производа и инпута

да

10

19.

Учешће у праћењу цена пољопривредних производа и инпута

не

0

2.6.10. Интензитет помоћи: Прихватљиви трошкови за тачку
1.1. Основни програм саветодавних послова за 2021. годину за
износ од 88.993.000,00 динара за обављање програмских активности односе се на трошкове: рада запослених и ангажованих
саветодаваца и трошкове који проистекну у процесу обављања
саветодавних послова. Трошкови функционисања саветодаваца
односе се на: трошкове горива, трошкове регистрације, осигурања и сервиса аутомобила, сервиса рачунара које користе саветодавци, трошкове интернета, мобилних телефона и режијских
трошкова (струја, грејање, канцеларијски материјал) обрачунати
сразмерно броју саветодаваца у односу на износ укупног рачуна
пољопривредне стручне службе у којој су саветодавци запослени. Трошкови функционисања саветодаваца могу да обухватају
и трошкове набавке семена и репроматеријал за извођење огледа,
штампање брошура, лабораторијске анализе одређених параметара важних за праћење пољопривредне производње и провере
здравствене безбедности пољопривредних производа или анализе узорака на основу којих се проверава квалитет финалних
производа на основу којих се могу дати препоруке за поправку
квалитета пољопривредних производа, и други трошкове који
проистекну из обављања програмских задатака и саветодавног
рада, које одобри Секретаријат и који се дефиншу уговором. С
обзиром да су ПСС у обавeзи да плате ПДВ прихватљиви трошкови су и трошкови ПДВ. Прихватљиви трошкови за тачку
2.1. Рад Центра за усавршавање за износ од 3.000.000,00 Прихватљиви трошкови, подразумевају трошкове: рада запослених
и ангажованих лица и трошкове функционисања рада Центра
за усавршавање. Трошкови функционисања могу се односити
на: гориво, регистрацију и осигурање возила, одржавање и сервис компјутера, трошкове интернета и мобилних телефона које
користи Центар за усавршавање, трошкове канцеларијског материјала, режијске трошкове (струја, грејање), пропорционално
броју лица који раде у оквиру Центра за усавршавање и други

трошкови које Центар у свом програму дефинише, а Секретаријат прихвати и да писмену сагласност. С обзиром да су ПСС
у обавeзи да плате ПДВ прихватљиви трошкови су и трошкови
ПДВ. Прихватљиви трошкови за тачку 2.2.. Едукација и усавршавање саветодаваца за износ од 400.000,00 динара прихватљиви
трошкови, подразумевају трошкове: организовања и реализације
Семинара саветодаваца Пољопривредне саветодавне службе АП
Војводине и трошкове организовања и реализације едукативних
модула за саветодавце који су предвиђени Програмом едукација
за 2021. годину. Сходно томе прихватљиви трошкови су: трошкови смештаја учесника едукација, трошкови предавача, трошкови
исхране, трошкови свечане вечере, трошкови освежења за време
пауза, трошкови штампања едукативних материјала позивница и
програма, трошкови превођења и коришћења опрема за симултано превођење (уколико има страних предавача), трошкови јавне
набавке и трошкови пропагандног материјала, трошкови организовања стручне посете саветодаваца појединим институцијама
удружењу или другим газдинствима у земљи и иностранству. За
трошкове едукативних модула прихватљиви трошкови су: трошкови предавача, кетеринга (храна и пиће) и штампања пропратног
материјала и ЦД-а и други трошкови који нису наведени, а односе
се на реализацију предвиђених едукација. С обзиром да су ПСС
у обавези да плате ПДВ прихватљиви трошкови су и трошкови
ПДВ. Прихватљиви трошкови за тачку 2.3. Годишња претплата
за одржавање и унапређење функционисања Портала ПСС АПВ
и одржавање софтвера за праћење парцела за износ од 105.752,13
динара подразумева следеће трошкове: годишње претплате за
закуп интернет простора за Портала ПСС АПВ и трошкове интернет простора иодржавање софтвера за праћење парцела. С обзиром да су ПСС у обавези да плате ПДВ прихватљиви трошкови
су и трошкови ПДВ. Интензитет помоћи за саветодавне послове
износи 100%.
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2.6.11. Индикатори/показатељи:
Редни број

Назив показатеља

1.

Број ангажованих лиценцираних саветодаваца

2.

Број праћених партнерских газдинстава

3.

Број осталих газдинстава са којима се сарађивало

4.

Број удружења којима су пружани савети

5.

Број спроведених активности у раду са удружењима

6.

Број одржаних предавања

7.

Број произвођача који је учествовао на предавањима одржаним од стране саветодаваца

8.

Број одржаних радионица

9.

Број произвођача који је учествовао у радионицама

10.

Број парцела /газдинстава у мониторингу за које се уносе подаци у софтвер -књиге поља

11.

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

12.

Број датих саопштења у медијима

13.

Број спроведених обилазака за утврђивање чињеничног стања код пољопривредних произвођача који су
поднели захтеве за подстицајна средства Секретаријата

14.

Број реализованих огледа

15.

Број реализованих дана поља

16.

Број реализованих едукативних модула за саветодавце

17.

Број извештаја за праћење цена пољопривредних производа (Стипс)

18.

Број датих извештаја за праћење радова у пољопривреди (ЕУРОСТАТ)

2.6.12. Административна процедура: Секретаријат након
усвајања програма упућује позив за пријаву корисницима мере
за учешће у реализацији Програма саветодавног рада за 2021.
годину након усвајања овог програма да у року од 10 дана поднесу захтев за учешће у реализацији планираног програма, уз
који прилажу пропратну тражену документацију дефинисану у
оквиру позива/ расписаног конкурса. У року од 30 дана покрајински секретар доноси одлуку о учешћу ПСС у реализацији мере
306, након чега Секретаријат са свим учесницима склапа уговор
о учешћу у реализацији Програма саветодавних послова за 2021.
годину (мере) путем којих се регулишу права и обавезе у вези
са извршењем уговорених послова и обавеза. Овим уговорима
се дефинишу: врста и обим послова, рокови, начин извршавања
послова, лица која учествују у реализацији наведених послова,
висина накнаде за реализацију послова и остала питања од значаја за извршење; (права и обавезе корисника средстава). Задаци
и обавезе саветодаваца дефинисани су у оквиру Упутства за реализацију Програма саветодавног рада за 2021. годину дефинисаног од стране Секретаријата након усвајања програма, на основу
кога Корисник средстава (ПСС) израђује свој програм рада који
достављају заједно са пријавом и пропратном потребном документацијом. Након давања сагласности за учешће у реализацији
Програма саветодавног рада за 2021. годину и потписивања уговора средства се исплаћују у складу са потписаним уговором и
приливом средстава у Буџет АП Војводине.
2.7. Назив и шифра мере: 402 Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју
2.7.1. Образложење: Овом мером ће се обезбедити подршка за
организовање научно стручних скупова, студијских путовања,
семинара, радионица, трибина и предавања у области пољопривреде и руралног развоја.

2.7.2. Циљеви мере: - Јачање капацитета и промоција руралних средина; - Повезивање пољопривредних произвођача.
2.7.3. Веза мере са националним програмима за рурални
развој и пољопривреду: Мера је усклађена са Националним
програмом руралног развоја од 2018. до 2020. (НПРР) („Службени
гласник РС“ број: 60/2018).
2.7.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници су образовне и
научно-истраживачке установе с територије АП Војводине, корисници буџетских средстава, којима је оснивач Република Србија или АП Војводина.
2.7.5. Економска одрживост: Подносилац захтева није у обавези да докаже економску одрживост пројекта.
2.7.6. Општи критеријуми за кориснике: - Да је корисник уписан у регистар Привредног суда; - Да корисник има припремљен
програм са сатницом; - Да корисник има извод из записника или
одлуке научностручног већа, односно научног већа или одговарајућег органа научностручне организације о прихватању организовања скупа; - 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.
2.7.7. Специфични критеријуми: Нема специфичних критеријума.
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2.7.8. Листа инвестиција у оквиру мере:
Шифра
инвестиције

Назив инвестиције

402.1

Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације, студијска путовања

402.2

Стручно оспособљавање и активности стицања вештина и показне активности

2.7.9. Критеријуми селекције:
Редни
број
1.
2.

Тип критеријума за избор

Да/Не

Бодови

Активност је међународног карактера

да

10

Активност је међународног карактера

не

0

3.

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

да

10

4.

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

не

0

5.

Закључци научно–стручног скупа се саопштавају путем средстава јавног
информисања

да

10

6.

Закључци научно–стручног скупа се саопштавају путем средстава јавног
информисања

не

0
10

7.

Одржавање активност подржавају и други суорганизатори и донатори.

да

8.

Одржавање активност подржавају и други суорганизатори и донатори.

не

0

9.

Оправданост предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности

да

30

10.

Оправданост предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности

не

0

11.

Организатор је обезбедио оперативно –техничке услове

да

10

Организатор је обезбедио оперативно –техничке услове

12.

не

0

13.

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

да

10

14.

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

не

0

15.

Резултати научног рада су примењиви и од помоћи пољопривредним домаћинствима

да

10

16.

Резултати научног рада су примењиви и од помоћи пољопривредним домаћинствима

не

0

2.7.10. Интензитет помоћи: Интензитет помоћи за подршку одржавања научно истраживачких активности износи до 100% Минимални и максимални износ повраћаја средстава за подршку научно истраживачких активности је следећи: мин. 100.000 динара, макс.
1.000.000 динара;
2.7.11. Индикатори/показатељи:
Редни број
1

Назив показатеља
Број реализованих научно стручних активности

2.7.12. Административна процедура: Покрајински секретар
за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси Правилник и расписује конкурс за доделу средстава на основу којих су
регулисани услови за учешће на конкурсу, критиријуми, систем
бодовања и друга питања од значаја за реализацију ове мере. Такође, покрајински секретар образује Комисију која је задужена
за разматрање пристиглих пријава, формирање бодовне листе и
сачињавање записника са предлогом одлуке о додели средстава. Одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство.
2.8. Назив и шифра мере: 601 Подршка малим пиварама
2.8.1. Образложење: Под пивом се подразумева слабо алкохолно пиће, које се производи у процесу алкохолног врења из слада, хмеља, воде и пивског квасца. Вода је главни део свих напи-

така. Она служи као растварач. Слад даје пиву састојке екстрата
од којег зависи пуноћа укуса и концентрација основног екстрата
пива. Хмељ конзервира пиво и даје му угодан мирис и горак укус,
док пивски квасац изазива алкохолно врење у коме шећер прелази у алкохол и угљен диоксид. Производња пива сеже у далеку
прошлост и носи предзнак једне од најстаријих биотехнологија.
Производња пива се дели на технологију слада и технологију
пива. Технологију слада обухвата: чишћење и сортирање јечма,
мочење јечма, клијање јечма, сушење зеленог слада, ослобађање
слада од клице и полирање. Технологија пива обухвата:производњу сладовине, главно и накнадно врење, бистрење (уколико
се жели) и пуњење пива. Од укупног броја занатских пивара у
Србији, 1/3 произвођача је у Војводини. Најстарија и прва мала
независна пивара је „Krugher&Brent” из Ритишева код Вршца. То
је била прва мала породична пивара у тадашњој СФРЈ и постоји
од 1991. године. Пласман малих пивара је ограничен на угости-
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тељске објекте, пабове, специјализоване продавнице пива и мали
број произвођача је присутан у маркетима. Збогограниченог тржишта мале пиваре су окренуте у највећем броју ка извозу. Веома
су заступљени у региону, тржишту ЕУ, Русији и другим земљама
света. Такође је приметан и један број малих пивара које су окренуте искључиво локалу. Потенцијал занатског пива у Србији
је велики, и у порасту. У Војводини је у задњих неколико година
дошло је до наглог развијања занатског пиварства, што представља важан сегмент упошљавања младих људи, кроз развијање
нових иновативних производа са различитим стиловима као и
визуелним идентитетом што јесте суштина занатског пиварства.
Врло важна ставка у њиховом пословању је финансирање набавке
опреме и машина. Да би се охрабрили да подигну свој производни
погон, средства подстицаја за набавку опреме и машина у процесу производње пива би им било од велике важности.
2.8.2. Циљеви мере: - Унапређење предузетништва и прераде
пољопривредних производа; - Повећање прихода на газдинству;
- Упошљавање руралног становништва.
2.8.3. Веза мере са националним програмима за рурални
развој и пољопривреду: Мера је усклађена са Националним
програмом руралног развоја од 2018. до 2020. (НПРР) („Службени
гласник РС“ број: 60/2018).
2.8.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници су правна и физичка лица, предузетници, регистровани у Регистру пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју.
2.8.5. Економска одрживост: Подносилац захтева није у обавези да докаже економску одрживост пројекта.
2.8.6. Општи критеријуми за кориснике: - Подносилац
пријаве мора бити уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Правилником о начину и условима уписа и
вођења регистра пољопривредних газдинстава и да се налази у
активном статусу; - Подносиоци пријаве морају имати седиште
на територији јединице локалне самоуправе с територије АП
Војводине, с тим што и место реализације инвестиције мора
бити на територији јединице локалне самоуправе са територије
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АП Војводине; - У случају када подносилац пријаве 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; - Подносилац пријаве мора регулисати
обавезе по решењима о накнадама за одводњавање/наводњавање
закључно са 2020. годином; - Подносилац пријаве мора регулисати доспеле пореске обавезе од стране надлежног органа јединице
локалне самоуправе, закључно са 2020. годином; - Подносилац
пријаве мора измирити доспеле обавезе по уговорима о закупу
пољопривредног земљишта у државној својини за 2020. годину; Подносилац пријаве 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
предметдругог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна
подршка регистрованим пољопривредним газдинствима; - Подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уговорних обавеза
према Покрајинском секретаријату за пољопривреду водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат), као ни према
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, на основу раније потписаних уговора; - Подносилац пријаве мора да
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; - Подносилац пријаве мора бити уписан у регистар привредних субјеката и мора да се налази се у активном статусу; - Према подносиоцу пријаве не сме бити покренут поступак стечаја и/
или ликвидације; - Подносилац пријаве мора бити разврстано у
микро и мало правно лице, у складу са законом којим се уређује
рачуноводство; - Подносилац пријаве – земљорадничка задруга
мора имати потврду овлашћеног Ревизијског савеза да земљорадничка задруга послује у складу са Законом о задругама („Службени гласник РС“, број 112/2015).
2.8.7. Специфични критеријуми: Нема специфичних критеријума.

2.8.8. Листа инвестиција у оквиру мере:
Шифра
инвестиције

Назив инвестиције

601

Набавка основне опреме за производњу пива

2.8.9. Критеријуми селекције:
Редни
број

Тип критеријума за избор

Да/Не

1.

Власништво поседа - пољопривредно земљиште и објекти у употреби - у
власништву

да

20

2.

Власништво поседа - пољопривредно земљиште и објекти у употреби - у
закупу

да

10

3.

Власништво поседа - пољопривредно земљиште и објекти у употреби уступљено на коришћење без накнаде

да

5

да

10

не

5

да

5

да

10

да

0

да

30

4.

Датум прве регистрације РПГ - више од 3 године

5.

Датум прве регистрације РПГ - више од 3 године

6.

Досадашње коришћење средстава Покрајинског
пољопривреду, водопривреду и шумарство - други пут

секретаријата

за

7.

Досадашње коришћење средстава Покрајинског
пољопривреду,водопривреду и шумарство - први пут

секретаријата

за

8.

Досадашње коришћење средстава Покрајинског секретаријата
пољопривреду,водопривреду и шумарство - три или више пута

за

9.

оцена одрживости инвестиције - висока

Бодови
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Тип критеријума за избор

Да/Не

Бодови

10.

оцена одрживости инвестиције - ниска

да

10

11.

оцена одрживости инвестиције - средња

да

20

12.

Подносилац захтева је жена

да

10

13.

Подносилац захтева је жена

не

0

14.

Подносилац захтева је лице млађе од 40 година

да

10

15.

Подносилац захтева је лице млађе од 40 година

не

0

16.

Подносилац захтева има одговарајуће стручно знање - основна школа

да

5

да

15
10

17.

Подносилац захтева има одговарајуће стручно знање - пољопривредни факултет

18.

Подносилац захтева има одговарајуће стручно знање - средња школа

да

19.

Пребивалиште - град

да

5

20.

Пребивалиште - општина

да

15

21.

Пребивалиште - остала насељена места

да

15

22.

Радна активност - бави се искључиво пољопривредом

да

20

23.

Радна активност - бави се пољопривредом више од 50%

да

10

24.

Радна активност - бави се пољопривредом мање од 50%

да

0

2.8.10. Интензитет помоћи: Интензитет помоћи износи до 80% без ПДВ-а. Минимални и максимални износ повраћаја средстава је
следећи: мин. 100.000 динара, макс. 5.000.000 динара;
2.8.11. Индикатори/показатељи:
Редни
број
1

Назив показатеља

Укупан број опремљених малих пивара средствима Покрајинског секретаријата за пољопривреду,
водопривреду и шумарство

2.8.12. Административна процедура: Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси Правилник и
расписује конкурс за доделу средстава на основу којих су регулисани услови за учешће на конкурсу, критиријуми, систем бодовања
и друга питања од значаја за реализацију ове мере. Такође, покрајински секретар образује Комисију која је задужена за разматрање
пристиглих пријава, формирање бодовне листе и сачињавање записника са предлогом одлуке о додели средстава. Одлуку о додели
средстава доноси покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
III. ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТА
Табела: Општи подаци и показатељи
Назив показатеља

Вредност, опис показатеља

Извор податка
и година

ОПШТИ ПОДАЦИ
Административни и географски положај
Аутономна покрајина

Војводина

рзс*

Регион

-

рзс*

Област

-

рзс*

Град или општина

-

рзс*

Површина

21.614

рзс*

Број насеља

467

рзс*

Број катастарских општина

446

рзс*
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Број подручја са отежаним условима
рада у пољопривреди
(ПОУРП)
Демографски показатељи
Број становника

1.922.017

рзс**

Број домаћинстава

696.157

рзс*

Густина насељености (број становника/
површина, km2)

89

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

рзс**

- у руралним подручјима АП/ЈЛС рзс**
Становништво млађе од 15 година (%)

14,36

рзс**

Становништво старије од 65 година (%)

16,38

рзс**

Просечна старост

41,83

рзс*

Индекс старења

119,64

рзс*

215.513

рзс*

Основно образовање (%)

359.761

рзс*

Средње образовање (%)

842.142

рзс*

Више и високо образовање (%)

232.874

рзс*

Без школске спреме и са непотпуним
основним
образовањем (%)

Процена

Пољопривредно становништво у укупном броју становника
(%)
Природни услови
Рељеф (равничарски,
брдски, планински)

брежуљкасти,

Преовлађујући педолошки
земљишта и бонитетна
класа

равничарски, брдски

Интерни

типови

Клима
(умерено-континентална,
субпланинска ...)

Интерни

умерено-континентална

Интерни

Просечна количина падавина (mm)

611

Интерни

Средња годишња температура (оС)

11

Интерни

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

Интерни

Хидрографија (површинске и подземне
воде)
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Површина под шумом (hа)

121.757

рзс*

Површина под шумом у укупној површини АП/ЈЛС (%)
Пошумљене површине у претходној години (hа)
Посечена дрвна маса (m3)
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рзс*

839

рзс*

669.728

рзс*

ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ
Стање ресурса
Укупан број пољопривредних газдинстава:

147.624

Број регистрованих пољопривредних
газдинстава (РПГ):

рзс***

Управа за
трезор

- породична пољопривредна газдинства
(%)
- правна лица и предузетници (%)
Коришћено пољопривредно земљиште
- КПЗ (hа)

1.608.896

Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС
(%)

74,20

Оранице и баште, воћњаци, виногради,
ливаде и пашњаци,
остало(18) (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

рзс***

Жита, индустријско биље, поврће, крмно биље, остало(19)
(ha, %)

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

рзс***

Просечна величина поседа (КПЗ) по газдинству (ha)

11,18

рзс***

рзс***

Обухваћеност
пољопривредног
земљишта комасацијом (ha)

/

Интерни

Обухваћеност земљишта неким видом
удруживања (ha)

/

Интерни

Број пољопривредних газдинстава која
наводњавају КПЗ

7.385

рзс***

Одводњавана површина КПЗ (ha)

/

Интерни

Наводњавана површина КПЗ (ha)

58.251

рзс***

Површина пољопривредног земљишта
у државној својини
на територији АП(20) (ha) / Интерни
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/

Интерни

- физичка лица (%)

/

Интерни

- 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

рзс***

Трактори, комбајни, прикључне машине (број)

107.745 трактора; 10.653 комбајна;
406.081 прикључна машина

рзс***

404.
902

рзс***

чч, сушаре, стакленици и пластеници
(број)

607 хладњача, 1.431 сушара, 327
стакленика; 9.860 пластеника

рзс***

Употреба минералног 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
стајњак; 1.347.860 ha, 108.945 ПГ
средства за заштиту биља

рзс***

Број чланова газдинства и стално запослених на
газдинству:

296.111

рзс***

Површина пољопривредног земљишта
у државној својини
која се даје у закуп (ha):

Пољопривредни објекти (број)

рзс***

(на породичном ПГ: на газдинству
правног
лица/предузетника) (ha)
Годишње радне јединице (број)

125.592

рзс***
Интерни

Земљорадничке задруге и удружења
пољопривредника
(број)
Производња пољопривредних производа(количина):
- биљна производња (t)

рзс***

- сточарска производња (t, lit, ком.)

Интерни
ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
Рурална инфраструктура
Саобраћајна инфраструктура

Дужина путева(km)
Поште и телефонски претплатници
(број)

6.205
506 пошта; 741.059 телефонских претплатника

рзс*
рзс*

Водопривредна инфраструктура
Домаћинства прикључена на водоводну
мрежу (број)

634.628

рзс*

Домаћинства прикључена на канализациону мрежу (број)

343.722

рзс*
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Укупне испуштене отпадне воде (хиљ.
m3)
Пречишћене отпадне воде (хиљ.m3)
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111.360

рзс*

15.582

рзс*

Енергетска инфраструктура
Производња и снабдевање електричном
енергијом (број)

Интерни

Социјална инфраструктура
Објекти
(број)

образовне

инфраструктуре

рзс*

Број становника на једног лекара
Број корисника социјалне заштите

рзс*
168.447

рзс*

Диверзификација руралне економије
Запослени у секторима пољопривреде,
шумарства и
водопривреде (број)

рзс* рзс***

Газдинства која обављају друге профитабилне активности(30) (број)

рзс***

Туристи и просечан број ноћења туриста на територији
АП/ЈЛС (број)

рзс*

Трансфер знања и информација
Пољопривредна саветодавна стручна
служба (да/не)

Интерни

Пољопривредна газдинства укључена у
саветодавни систем
(број)

ПССС

1073.

Члан 2.
Програм чини саставни део ове покрајинске скупштинске одлуке.

На основу члана 31. алинеја 2. и 5. Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 20/14) а у вези са чланом 27. став 1. и 5. Закона о обављању саветодавних и стручних
послова у области пољопривреде („Службени гласник РС“, број:
30/10 ), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници
одржаној 17. децембра 2020. године, донела је
ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ
СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА У
СПРОВОЂЕЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ САВЕТОДАВНИХ И
ПРОГНОЗНО ИЗВЕШТАЈНИХ ПОСЛОВА У
ЗАШТИТИ БИЉА У АП ВОЈВОДИНИ ЗА 2021. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом покрајинском скупштинском одлуком утврђује се Програм подршке пољопривредним стручним службама у спровођењу и унапређењу саветодавних и прогнозно извештајних
послова у заштити биља у Аутономној покрајини Војводини за
2021. годину (у даљем тексту: Програм).

Члан 3.
Ова покрајинска скупштинска одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“, а почеће да се примењује од 1. јануара 2021.
године.
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
101 Број: 3-6/2020-01
Нови Сад, 17. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Иштван Пастор, с.р.
Pásztor István, s.k.

17. децембар 2020.
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ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ
СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА У СПРОВОЂЕЊУ И
УНАПРЕЂЕЊУ САВЕТОДАВНИХ И ПРОГНОЗНО
ИЗВЕШТАЈНИ
Х ПОСЛОВА У ЗАШТИТИ БИЉА У АП ВОЈВОДИНИ ЗА
2021. ГОДИНУ

на, превенција контаминације пољопривредног земљишта и воде
у мелиоративним каналима“ Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне
покрајине Војводине у 2021. години.

I

ПИС и Саветодавна служба АПВ, представљају компатибилне
системе који функционишу заједно у оквиру 12 ПСС са подручја
АП Војводине у циљу организоване подршке пољопривредницима и имплементирања интегралног концепта заштите усева
и одрживе пољопривреде у пољопривредну производњу на подручју Војводине.

Средства за финансирање Програма подршке пољопривредним стручним службама у спровођењу и унапређењу саветодавних и прогнозно извештајних послова у заштити биља у АП
Војводини за 2021. годину ( у даљем тексту: Годишњи програм
) планирана су у укупном износу од 179.305.752,13 динара у
буџету Аутономне покрајине Војводине, а у вези са реализацијом
тачке 2.6. „Подршка пружању савета и информација пољопривредним произвођачима, удружењима, задругама и другим правним лицима у пољопривреди“, шифра мере: 306 Програма мера
подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села
на територији Аутономне покрајине Војводине у 2021. години и
тачке II подтачка 1.2 „Систематско праћење болести и штеточи-

II

III
Саветодавна служба и ПИС АП Војводине смештене су и
функционишу у оквиру 12 ПСС са подручја АП Војводине и
свака ПСС на свом подручју деловања проводи саветодавне и
прогнозно извештајне послове у заштити биља.

Табела 1. Преглед ПСС са подручјима деловања
Редни број

Пољопривредна стручна служба

Подручје деловања

1.

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

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

2.

„ПСС Агрозавод“ д.о.о. Вршац

Вршац, Пландиште, Бела Црква, Ковин

3.

„ПСС Бачка Топола“ д.о.о. Бачка Топола

Бачка Топола, Мали Иђош

4.

„ПСС Рума“ д.о.о. Рума

Рума, Ириг, Инђија

5.

„ПСС Сомбор“ д.о.о. Сомбор

Сомбор, Апатин, Оџаци

6.

„ПСС Институт Тамиш“ д.о.о. Панчево

Панчево, Алибунар, Ковачица, Опово

7.

„ПСС Сента“ д.о.о. Сента

Сента, Ада, Кањижа, Чока

8.

„ПСС Суботица“ ад Суботица

Суботица

9.

„ПСС Врбас“ д.о.о. Врбас

Врбас, Кула, Србобран, Бечеј

10.

„ПСС Зрењанин“ д.о.о. Зрењанин

Зрењанин, Житиште, Сечањ, Нова Црња, Нови Бечеј

11.

„ПСС Кикинда“ д.о.о. Кикинда

Кикинда, Нови Кнежевац

12.

„ПСС Сремска Митровица“ д.о.о. Сремска Митровица

Сремска Митровица, Шид, Стара Пазова и Пећинци

13.

Енолошка станица д.о.о. Вршац

Вршац и друге општине са подручја Војводине (по
потреби)

УКУПНО

45 општина

У окиру сваке од 12 ПСС може се ангажовати за спровођење саветодавних послова од 1 до 10 саветодаваца по могућности различитих профила, а за обављање прогнозно извештајних послова може се ангажовати 2-3 стручњака за заштиту биља запослених.
IV

VI

Саветодавне послове реализују запослени лиценцирани саветодавци различитих профила ( пољопривредних и других
струка). Енолошка станица из Вршца, у систему саветодавства
учествује као подршка капацитетом својих лабораторија или делегирањем саветодавца за спровођење саветодавних активности.
Систем лабораторија са којима ПСС располажу омогућава да саветодавци пружају савете на основу конкретних чињеница и резултата лабораториских испитивања чиме се доприноси очувању
земљишта, здравља биља и животиња и производњи здравствено
безбедних производа.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство (у даљем тексту: Секретаријат) овим Годишњим Програмом прописује послове и даје смернице за обављање:

V
Саветодавна служба и ПИС Војводине пружају подршку
пољопривредним произвођачима, удружењима, задругама и другим субјектима који се баве пољопривредом на подручју Војводине у складу са Законом о обављању саветодавних и стручних
послова у области пољопривреде („Службени гласник РС „, број
30/10) (у даљем тексту: Закон).

а) саветодавних послова и
б) прогнозно извештајних послова у заштити биља на подручју АП Војводине.
Детаљније инструкције везано за начин рада и нормативе саветодавног рада, биће дефинисани упутством за рад које доноси Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство ( у даљем тексту : Секретаријат) након усвајања овог
програма, а све активности везане за реализацију прогнозно извештајних послова у заштити биља биће дефинисани у оквиру
Програма рада ПИС АПВ за 2021. годину, који након усвајања
овог програма израђује ПСС Пољопривредна станица д.о.о. Нови
Сад- Покрајински центар ПИС, а Секретаријат након увида у исти
даје писмену Сагласност за његову реализацију.

Страна 2086 - Броj 66

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

САВЕТОДАВНИ ПОСЛОВИ
VII
Годишњим програмом утврђују се активности саветодаваца,
које се односе на обављање саветодавних послова у пољопривреди у оквиру:

17. децембар 2020.

1. Основног програма и
2. посебних програма, којима се доприноси унапређењу саветодавног рада и побољшању услова рада пољопривредних стручних служби са подручја Војводине.

Табела 2. Преглед корисника средстава, програма саветодавних послова и планираних средстава
САВЕТОДАВНИ ПОСЛОВИ
1.ОСНОВНИ ПРОГРАМ

Износ средстава

1.Основни Програм
Корисници средстава: 12 Пољопривредних стручних служби са подручја АП Војводине и Енолошка
станица из Вршца

88.993.000,00

2.ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ
2.1. Програм рада Центра за усавршавање
Корисник средстава: Овлашћена организација

3.000.000,00

2.2. Програм едукација и усавршавање саветодаваца
Корисник средстава: Овлашћена организација

400.000,00

2.3.Одржавање Портала ПСС АПВ и одржавање софтвера за праћење парцела
Корисник средстава: Овлашћена организација

105.752,13

УКУПНО

92.498.752,13
1.Основни програм
VIII

Овај програм саветодавци Саветодавне службе АПВ спроводе
у сарадњи са регистрованим пољопривредним газдинствима са
подручја АП Војводине, којима је пољопривреда основни извор
прихода, која су тржишно орјентисана и имају потенцијал да се
могу уз стручну помоћ саветодаваца развијати и напредовати.
Подизање нивоа конкурентности пољопривредне производње,
реализоваће се кроз стручну помоћ и подршку Саветодавне службе АП Војводине пољопривредним произвођачима.
Циљ сарадње саветодаваца са пољопривредним произвођачима је да што већи број пољопривредних произвођача, следећи
инструкције саветодаваца промени своје навике, рационално
користи инпуте у својој производњи, унапреди, модернизује и
тржишно оријентише своју производњу. Сарадња саветодаваца
са пољопривредним произвођачима треба да допринесе: бржем
и адекватнијем увођењу савремених технологија, агротехнике,
увођења у производњу сората и хибрида у складу са агроеколошким условима појединих региона, брже и боље препознавање и
праћење појаве и развоја штетних организама, као и предузимања
благовремених мера заштите усева у оптималним роковима. Подстицањем удруживање пољопривредних произвођача и давањем
савета члановима удружења, асоцијација и задруга саветодавци
доприносе обезбеђењу већих количина пољопривредних производа за продају на домаћем и иностраном тржишту.
За свако одабрано газдинство обухваћено овим програмом саветодавац је обавезан да пољопривредном произвођачу помогне да
води књигу поља и евиденцију о примени средстава за заштиту
биља, употребребљених количина и врста ђубрива да га упозна са
економски штетним организмима који могу да угрозе његову производњу и да произвођаче навикну да прате инструкције добијене
од саветодаваца Саветодавне службе и ПИС-а АПВ. Саветодавци
треба да помогну произвођачима да организовано и сигурно воде
своју производњу и да обезбеде следљивост своје производње
и остваре максималне могуће приносе у постојећим условима
у биљној и сточарској производњи. Да их едукују и усмере да у
производњи рационално примењују пестициде у заштити усева и
хранљиве материје( ђубрива), како би производи које произведу
били без остатака пестицида ( здравствено безбедни) и да би се
допринело очувању природних ресурса и животне средине.
Исто тако, да би што већи број примарних пољопривредних
произвођача могао да дође до потребних информација неопходних за решавање проблема везаних за пољопривредну произ-

водњу и спровођење мера аграрне политике Републике Србије и
АП Војводине, саветодавци су дужни да произвођачима помогну
и при: попуњавању формулара за субвенције, пријављивању на
конкурсе за подстицаје, тумачењу закона, уредби, правилника и
друго, по потреби. ПСС и саветодавци такође учествују и у пословима од посебног значаја за Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде( у даљем тексту: Министарство) и Секретаријата, као што су : прикупљање рачуноводствених података
по FADN методологији прописаној од стране ЕУ ( у 2020.години
подаци су прикупљени са 516 газдинстава са подручја Војводине)
са којима интензивно сарађују и где заједно са пољопривредним
произвођачима на крају године анализирају њихову производњу
и дају савете за побољшање исте или промену производње у случају када анализе покажу да постојећа производња није исплатива. Учешће у систему FADN је од значаја за приступање наше
земље Европској Унији, јер се у свим земљама ЕУ по истој методологији прате рачуноводствени подаци и на основу њихових
анализа одређује вредност појединих врста пољопривредне производње и на основу добијених резултата креирају мере аграрне
политике на нивоу ЕУ. Од послова од посебног значаја у којима
учествују ПСС у оквиру саветодавних послова је и прикупљање
цена пољопривредних производа и пољопривредних инпута-STIPS ( цене се достављају на недељном нивоу током целе године), као и праћење радова у пољопривреди и процене приноса
које ПСС спроводе по методологији (EUROSTATA) на недељном
нивоу од 1.марта до 30. новембра.
Током реализације програма у циљу што боље имплементације
подстицаја које додељује Секретаријат, саветодавци ће Корисницима који су аплицирали за добијање подстицајних средстава
Секретаријата осим сњимања чињеничног стања код пољопривредних произвођача за предмет подтицаја помагати својим саветима да унапреде своју производњу, како би средства која добију
могли искористити на што бољи начин. Саветодавци су такође у
обавези да прате и одређени број парцела под основним ратарским, повртарским и воћарским културама ( чија производња је
извозно орјентисана), како би се сагледали утицаји агротехнике,
климе и земљишта на квалитет и квантитет пољопривредне производње и у наредном периоду могли креирати адекватни модели
производње прилагођени новонасталим условима сваког региона
(Бачка, Срем и Банат). Саветодавци пружају савете и подршку и
пољопривредним произвођачима који се баве органском производњом и доприносе и помажу очувању традиције и културног
наслеђа пружајући помоћ и подршку код организовања културних манифестација, такмичења, сајмова и слично, а такође дају
савете и за прераду пољопривредних производа и остварење допунских делатности на газдинству. Подстичу и пружају подршку
женама и младима да се укључе у агробиотуризам и пољопривредну производњу.

17. децембар 2020.
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Врше обуке путем предавања и радионица пољопривредних
произвођача о безбедној примени пестицида, значају следљивости производње и вођењу евиденције о свим корацима биљне
производње, значају очувања плодности земљишта доброј произвођачкој пракси и значају одржавања еколошке равнотеже у
животној средини и понашању у кризним ситуацијама. Учествују
у спровођењу обуке у трајању од 50 сати за све пољопривредне
произвођаче кориснике ИПАРД мера. На производним парцелама код одређеног броја пољоривредних произвођача саветодавци
заштите биља врше мониторинг корова и прате појаву резистентности чиме се стварају услови за квалитетније управљање резистентношћу корова на хербициде. Саветодавци сточари прате амбијенталне услове гајења стоке, и сагледавањем постојећег стања
и хигијене дају препоруке фармерима за побољшање истих.
ПСС АПВ сваке године организују „ДАНЕ ПОЉА“ у оквиру
којих презентују пољопривредним произвођачима резултате:
сортних, агротехничких и хемијских огледа које реализују током
године.
IX
Саветодавни послови се реализују путем индивидуалних,
групних и масовних метода рада. Индивидуалне методе подразумевају давање савета или препоруке у директном контаку
саветодавца са пољопривредним произвођачем на парцели или у
просторијама ПСС (лично или путем телефона, мејла и слично).
Групне методе се користе код организовања предавања, радионица и трибина са пољопривредним произвођачима, када се
врши пренос информација и зњања већем броју пољопривредних
произвођача.
Масовне методе рада подразумевају коришћење масовних медија као што су новине, Портал, радио и телевизија које саветодавци користе када треба да пренесу одређене информације широј
јаности, односно великом броју пољопривредних произвођача.
Саветодавци су тогом године у обавези да користе све наведене
методе рада и да се прилагоде свим условима рада и изнађу могућност да пренесу важне информације пољопривредним произвођачима.
Саветодавци све своје активности евидентирају у оквиру
софтвера за праћење саветодавног рада.
X
Детаљне инструкције о начину рада и програмским активностима које саветодавци треба да реализују у оквиру Годишњег
прогрма Основног програма саветодавних послова Секретаријат
даје путем Упутсва за рад у оквиру кога су описани послови и
дати нормативи за рад.
ПСС достављају Секретаријату извештаје о свом раду и активностима саветодаваца на кварталном ниво, а уз извештај одштампан из софтвера у оквиру кога су дати бројчани показатељи реализованих активности достављају и доказе ( путне налоге, исечке
из новина, презентације са одржаних предавања и слично).Такође
ПСС након завршетка године достављају и извештаје о законском
и наменском утрошку средстава са свом пратећом финансијском
документацијом за добијена утрошена средства у складу са одредбама уговора и закона о ПДВ-у. Распоред средстава се врши
на основу броја ангажованих саветодаваца обима послова и остварених резултата. Средства се исплаћују у складу са одредбама
уговора и расположивих средстава у буџету АП Војводине.
XI
Мониторинг и евалуацију саветодавног рада спроводи Секретаријат.
Секретаријат за део послова може ангажовати друге институције. За потребе извођење едукација саветодаваца и праћење
саветодавног рада Секретаријат ангажује Овлашћену организа-
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цију-Центар за усавршавање пољопривредних саветодаваца и
пољопривредних произвођача (у даљем тексту: Центар за усавршавање).
2. Посебни програми
XII
Посебни програми односе се на подршку и унапређењу рада
саветодавног система. Ови програми доприносе бољем функционисању целог система и стварају услове за напредак и развој саветодавства и свих учесника у саветодавном раду.
XIII
2.1. Програм рада Центра за усавршавање
Послови и задаци Центра за усавршавање дефинисани
су Решењем Секретаријата број: 104-401-5321/2020-01 од
5.07.2020.године.
Центар за усавршавање доставља Секретаријату почетком
године годишњи: „ Програм рада Центра за усавршавање
пољопривредних саветодаваца за 2021. годину “са дефинисаним активностима и трошковима. Центар за усавршавање је такође у обавези да изради: „ Програм едукација
пољопривредних саветодаваца са подручја АП Војводине за
2021. годину “ у оквиру кога се дефинишу врста и број едукација планираних за 2021.годину и неопходни трошкови за реализацију програма едукација. Активно учествује у припреми и
реализацији свих едукативних модула и Семинара саветодаваца
Саветодавне службе АП Војводине. Центар за усавршавање врши
мониторинг и еволуацију рада одржаних тренинга и курсева за
саветодавце. Припрема и реализује послове и активности везане
за лиценцирање саветодаваца у складу са законом и правилницима који уређују ове области. По потреби Центар за усавршавање
у сагласности са Секретаријатом: предлаже, припрема и организује стручне екскурзије и студијске посете за саветодавце и
пољопривредне произвођаче и учествује у организацији наступа
Саветодавне службе на различитим пољопривредно-прехрамбеним сајмовима и сличним манифестацијама у земљи и иностранству уколико за то постоје услови и средства. Прати и врши
мониторинг саветодавног рада Саветодавне службе у складу са
упутствима и налогом Секретаријата. Учествује у припреми текстова које достављају саветодавци , а који се емитују у емисији
:“Зелена прогноза“ на РТВ Војводини, администрира, одржава и
ради на унапређењу Портала Пољопривредне саветодавне службе АП Војводине. За одржавање и унапеђење портала по потреби
Центар за усавршавање може ангажовати друге субјекте специјализоване за ове намене.
Центар за усавршавање учествује у валидацији прикупљених
рачуноводствених (FADN) података заједно са Секретаријатом,
прати реализацију саветодавних активности и врши преглед извештаја које достављају саветодавци у складу са инструкцијама
добијеним од Секретаријата.
По завршетку године Центар доставља Секретаријату Извштај о свом раду и извештајем о наменском и законском утрошку средстава.
XIV
2.2. Програм едукација и усавршавање саветодаваца
Да би саветодавци могли да одговоре свим захтевима
пољопривредних произвођача и стекну услове за обављање
саветодавног рада ( добијање лиценци за обављање саветодавног рада) они су у обавези да се континуирано едукују како
би подигли ниво технолошких знања и побољшали квалитет
свога рада. Стога су саветодавци у обавези да у току године
учествују у обукама које се организују у оквиру реализације
Годишњег програма везаног за саветодавне послове. Едукације се састоје од едукативних модула из различитих области

Страна 2088 - Броj 66

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

17. децембар 2020.

пољопривредне производње и методе саветодавног рада и Годишњег семинара саветодаваца у коме учествују сви саветодавци
Саветодавне службе АПВ. На едукацијама могу учествовати и
други стручњаци из ПСС или ван њех у циљу стицања бодова за
добијање лиценце за обављање саветодавног рада.

плате ПДВ прихватљиви трошкови су и трошкови ПДВ. Трошкови фунционисања могу да износе до 30 % од додељених средстава.

Програм едукације предлаже Центар за усавршавање, а
Секретаријат даје писмену сагласност за предложени програм едукација и његову реализацију. У оквиру предложеног
програма дају се прикази ( тема) и појашњења за предложене
едукативне модули и план за организацију Семинара саветодаваца са детаљним прегедом буџета. Едукација саветодаваца се
одвија континуирано током целе године. Све послове везане
за организацију и извођење планираних модула и семинара
реализује Центар за усавршавање. По реализацији програма
едукација Центар за усавршавање у складу са уговором доставља извештај о релаизованим едукацијама са извештајем о
наменском и законском утрошку средстава.

Средства намењена за реализацију посебног програма: 2.1.
Програм рада Центра за усавршавање за 2021. годину износе
3.000.000,00 динара.

XV
2.3. Одржавање Портала ПСС АПВ и одржавање софтвера
за праћење парцела
Портал ПСС АПВ је заједнички портал свих ПСС у оквиру
кога се пољопривредним произвођачима и другим заинтресованим лицима која прате пољопривреду прослеђују информације везано за савете у пољопривреди, субвенције , мере аграрне политике, активности саветодавне службе, препоруке,
предлози, одговори на питања и слично. Софвер за праћење
парцела је софтверска апликација у оквиру које се прате
сви кораци који се спроводе у пољопривредној производњи(
Књига поља ) на парцелама које у оквиру Основног програма,
код одређеног броја пољопривредних произвођача се налазе у
мониторингу од стране саветодаваца. Ова апликација треба да
помогне саветодавцима и пољопривредним произвођачима да на
основу унетих података могу да анализирају услове и производњу
и трошкове производње и на тај начин саветодавцима омогући
да дају конкретне савете пољопривредним произвођачима за побољшање њихове производње и да науче произвођаче да у будућности самостално користе оакве или сличне алате.
XVI
Средства намењена за реализацију Основног програма саветодавних послова износе 88.993.000,00 динара. Намењена су
за обављање програмских активности, а односе се на трошкове: рада запослених и ангажованих саветодаваца и трошкове
који проистекну у процесу обављања саветодавних послова( у
даљем тексту :трошкови функционисања).
Трошкови функционисања саветодаваца могу да се односе на:
трошкове горива, трошкове регистрације, осигурања и сервиса
аутомобила, сервиса рачунара које користе саветодавци, трошкове интернета, мобилних телефона и режијских трошкова (струја,
грејање, канцеларијски материјал) обрачунати сразмерно броју
саветодаваца у односу на износ укупног рачуна за наведену намену ПСС у којој су саветодавци запослени. Трошкови функционисања саветодаваца могу да обухватају и трошкове набавке семена
и репро материјал за извођење огледа, штампање брошура, лабораторијске анализе одређених параметара важних за праћење
пољопривредне производње и провере здравствене безбедности
пољопривредних производа или анализе узорака на основу којих
се проверава квалитет финалних производа на основу којих се
могу дати препоруке за поправку квалитета пољопривредних
производа и друге трошкове који проистекну из обављања програмских задатака и саветодавног рада, које одобри Секретаријат
и који се дефиншу уговором. С обзиром да су ПСС у обавeзи да

XVII

Средства су намењена за трошкове: рада запослених и ангажованих лица и трошкове функционисања рада Центра
за усавршавање. Трошкови функционисања могу се односити
на: гориво, регистрацију и осигурање возила, одржавање и сервис компјутера, трошкове интернета и мобилних телефона које
користи Центар за усавршавање, канцеларијског материјала режијске, трошкове ( струја, грејање) и друго што Центар наведе
да је неопходно, а за чега Секретаријат да писмену сагласност.
Режијски трошкови се обрачунавају пропорционално броју лица
који раде у оквиру Центра за усавршавање у односу на укупне
трошкове приказане за ове намене. С обзиром да је ПСС у обавeзи
да плати ПДВ прихватљив трошак је и трошак ПДВ-а.
XVIII
Средства намењена за реализацију посебног програма:
2.2. Програм едукација и усавршавање саветодаваца износе
400.000,00 динара. Средства су намењена за трошкове: организовања и реализације Семинара саветодаваца Пољопривредне саветодавне службе АП Војводине и трошкове организовања и реализације едукативних модула за саветодавце који
су предвиђени Програмом едукација за 2021. годину. Сходно
томе прихватљиви трошкови могу да буду: трошкови смештаја
учесника едукација, трошкови предавача, трошкови исхране,
трошкови свечане вечере, трошкови освежења за време пауза,
трошкови штампања едукативних материјала позивница и програма, трошкови превођења и коришћења опрема за симултано
превођење (уколико има страних предавача), трошкови јавне
набавке и трошкови пропагандног материјала, трошкови организовања стручне посете саветодаваца појединим институцијама
удружењу или другим газдинствима у земљи и иностранству. За
трошкове едукативних модула прихватљиви трошкови су: трошкови предавача, кетеринга (храна и пиће) и штампања пропратног
материјала и ЦД-а и други трошкови који нису наведени, а односе
се на реализацију предвиђених едукација. С обзиром да је ПСС у
обавeзи да плати ПДВ прихватљив трошак је и трошак ПДВ-а.
XIX
Средства намењена за реализацију посебног програма:
2.3. Одржавање Портала ПСС АПВ и одржавање софтвера за
праћење парцела износе 105.752.13,00 динара. Средства су намењена за трошкове: годишње претплате за закуп интернет
простора за функционисање Портала ПСС АПВ и трошкове
интернет простора за одржавање софтвера за праћење парцела. С обзиром да је ПСС у обавeзи да плати ПДВ прихватљив
трошак је и трошак ПДВ-а.
ПРОГНОЗНО ИЗВЕШТАЈНИ ПОСЛОВИ
XX
У прогнозно извештајним пословима учествују стручњаци за
заштиту биља запослени у оквиру 12 ПСС АПВ, чији рад координира и организује посебан сектор у оквиру ПСС Пољопривредне
станице д.о.о. Нови Сад-( у даљем тексту: Покрајински центар
ПИС-а).
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Табела 3. Преглед ПСС, подручја деловања и броја ангажованих стручњака учесника у ПИС-у 2021. години
Пољопривредна
стручна служба

Подручје
деловања

Координатор

Извршилац

Млађи
извршилац

Укупно
учесника у
ПИС-у

1.

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

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

1

1

1

3

2.

„ПСС Агрозавод“
д.о.о. Вршац

Вршац,
Пландиште,
Бела Црква,
Ковин

1

1

1

3

3.

„ПСС Бачка
Топола“ д.о.о.
Бачка Топола

Бачка Топола,
Мали Иђош

1

1

4.

„ПСС Рума“ д.о.о.
Рума

Рума, Ириг,
Инђија

1

1

1

3

5.

„ПСС Сомбор“
д.о.о. Сомбор

Сомбор,
Апатин, Оџаци

1

1

1

3

6.

„ПСС Институт
Тамиш“ д.о.о.
Панчево

Панчево,
Алибунар,
Ковачица,
Опово

1

1

1

3

7.

„ПСС Сента“
д.о.о. Сента

Сента, Ада,
Кањижа, Чока

1

1

1

3

8.

„ПСС Суботица“
ад Суботица

Суботица

1

1

9.

„ПСС Врбас“
д.о.о. Врбас

Врбас, Кула,
Србобран,
Бечеј

1

1

1

3

10.

„ПСС Зрењанин“
д.о.о. Зрењанин

Зрењанин,
Житиште,
Сечањ, Нова
Црња, Нови
Бечеј

1

1

1

3

11.

„ПСС Кикинда“
д.о.о. Кикинда

Кикинда, Нови
Кнежевац

1

1

12.

„ПСС Сремска
Митровица“
д.о.о. Сремска
Митровица

Сремска
Митровица,
Шид, Стара
Пазова и
Пећинци

1

1

1

3

12

12

9

33

Редни број

УКУПНО АНГАЖОВАНИХ СТРУЧЊАКА

2

2

2

ПОКРАЈИНСКИ ЦЕНТАР ПИС-а

13.

Пољопривредна
стручна служба

Подручје
деловања

руководилац

Стручни
сарадник

Сарадник за
лабораторијска
испитивања

Укупно

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

сви региони
АПВ

1

5

3

8

УКУПАН БРОЈ АНГАЖОВАНИХ УЧЕСНИКА У ПИС-у (1-13)
За реализацију прогнозно извештајних послова биће ангажовано 33 стручњака за заштиту биља запослених у 12 ПСС и
одређени број осматрача на терену (са којима свака ПСС склапа посебан уговор), а у оквиру Покрајинског центра ПИС-а
биће ангажовано 8 лица што укупно чини 41 лице које је запослено у оквиру 12 ПСС у систему ПИС АПВ.

41

Број учесника у оквиру ПСС се током године може мењати у
ситуацијама када за то постоје оправдани разлози и уз сагласност
Покрајинског центра ПИС-а и Секретаријата. У случају оправданих разлога повећања или смањења обима послова могуће су замене или повећање или смањење броја осматрача уз консултацију
са Покрајинским центром
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3. Визуелних прегледа патогена (мониторинзи ће се реализовати у зависности од патогена проузроковача болести, а динамика прегледа зависиће од значаја и интензитета присуства патогена, од једном дневно до једном недељно).
4. Визуелних прегледа штеточина (мониторинзи ће се реализовати у зависности од врсте штеточине и њеног циклуса развића, а динамика прегледа зависиће од значаја и
интензитета присуства штеточине (од једном дневно до
једном недељно).
5. Хватача спора (хватачи спора биће постављени у засаде
јабука ради праћења присуства аскоспора најзначајнијег
патогена у производњи јабука и патогена у производњи
грожђа; хватачи спора поставиће се на 3 локације на подручју АП Војводине где ће се вршити мониторинг).
6. Пољских огледа (служе за проверу биолошких чињеница и проверу раније креираних модела заштите усева и
засада и креирања нових модела заштите. Путем огледа
дефинисаће се биолошке мере борбе у заштити биља).
7. Лабораторијских анализа (користиће се за детерминацију појединих патогена и штеточина и за утврђивање
присуства и врсте микотоксина у зрну пшенице и кукуруза- применом серолошких метода).

Прогнозно извештајни послови подразумевају праћење
(мониторинг) најзначајнијих биљних производњи и штетних
организама на њима као и мониторинг метеоролошких услова у којима се пољопривредна производња одвија и штетни
организми развијају. Повезивањем података добијених из наведеног мониторинга, њиховом обрадом и анализом, даваће
се препоруке о мерама заштите у најзначајнијим усевима и
засадима на подручју АП Војводине. Основни принцип рада
ПИС-а АПВ је свакодневно присуство на терену и провера биолошке исправности и оправданости о предузимању хемијских
мера заштите. Циљ рада ПИС АПВ је успостављање системске
подршке пољопривредним произвођачима са подручја Војводине
везано за заштиту економски значајних гајених усева и воћних
засада од економски значајних штетних организама, у циљу рационалне употребе пестицида и економских уштеда.
XXII
Мониторинг штетних организама на терену спроводиће се
помоћу следећих алата:
1. Феромонских клопки (помоћу који ће се пратити 33
штеточине на око 350 локација на подручју Војводине
-очитавања и праћења се врше свакодневно у периоду од
1. априла до 30. септембра 2021. године).
2. Светлосних ловних лампи (поставиће се на 24 локације
на потручју Војводине где ће се вршити свакодневни мониторинг 12 штетних инсеката у периоду од од 1. априла
до 30. септембра 2021. године).
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XXIII
По Програму рада ПИС-а АПВ за 2021. годину прогнозно
извештајне послове у оквиру Годишњег програма реализује
12 регионалних центара ПСС, чији рад координира Покрајински центар ПИС-а.

Табела 4.Преглед износа средстава за учеснике у ПИС пословима у 2021. години
ПРОГНОЗНО ИЗВЕШТАЈНИ ПОСЛОВИ

Износ средстава

1.1. Обављање прогнозно извештајних послова у оквиру 12 регионалних центара ПИС-а
Корисници средстава: 12 пољопривредних стручних служби АП Војводине

67.324.746,00

1.2. Обављање послова координације и организације рада ПИС-а које спроводи –Покрајински центар ПИС-а

19.482.254,00

Корисник средстава: ПСС Пољопривредна станица ДОО Нови Сад
УКУПНО

86.807.000,00
XXIV

XXV

Обављање прогнозно извештајних послова у оквиру 12 регионалних центара ПИС

Сваки регионални центар ПСС је у обавези да информише јавност на локалном нивоу о стању и кретању штетних организама
путем средстава јавног информисања путем : новина, радио, ТВ,
брошура, јавних саопштења, СМС порука и Портала ПИС АПВ.

На свом подручју деловања у оквиру прогнозно извештајних
послова регионални центри ПСС израђују план рада регионалног (подручног) центра (који се доставља Покрајинском центру
ПИС-а). Сваки регионални центар ПИС организује и координира
рад свих учесника у оквиру ПИС-а на свом подручју деловања и
прикупља, прати и врши детерминацију штетних организама и
анализира добијене податке са осматрачких пунктова. Утврђује
биолошке параметре развоја штетних организама везаних за израду фенолошког модела, уносе податке у јединствену базу података и доставља резултате о стању и кретању штетних организама
са своје територије Покрајинском центру ПИС-а. Креира системе заштите и спровођење мера заштите коришћењем резултата
добијених кроз систем спроведених огледа на терену. Израђује
извештаје о раду сходно инструкцијама и на начин како руководилац Покрајинског центра ПИС-а и Секретаријат ппропишу.
Учествују у едукацијама на годишњем нивоу које организује Покрајински центар ПИС-а и по потреби припремају презентације
и учешствују у презентовању резултата рада система на јавним
скуповима у земљи и иностранству у договору и координацији
са Покрајинским центром ПИС-а ради информисања, пољопривредних произвођача, саветодаваца и шире јавности о актуелним
трендовима у заштити биља, кретању штетних организама и оствареним резултатима у раду система ПИС-а. За потребе реализације огледа врше набавку потребних алата и хемикалија за огледе
и праћење штетних организама.

Покрајински центар припрема и шаље СМС поруке и материјале за емитовање телевизијске емисије „Зелена прогноза“ и материјале за разне едукације и публикације.
XXVI
Мониторинг и евалуацију рада 12 регионалних центара на реализацији програмских активности планираних за 2021. годину,
спроводи Покрајински центар ПИС-а, а Секретаријат врши мониторинг рада Покрајинског центра ПИС-а.
XXVII
Обављање послова координације и организације рада
ПИС-а које спроводи –Покрајински центар ПИС-а
Покрајински центар ПИС-а у оквиру свога рада израђује годишњи план рада са предлогом буџета и израђује годишњи обједињен наративни извештај о реализованим пословима ПИС АПВ.
Координира рад свих регионалних (подручних) центара са подручја АП Војводине и утврђује потребне алате за све регионалне
центре, неопходне за функционисање ПИС АПВ за период дефи-
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нисан програмом. Утврђује број учесника у оквиру успостављеног
система ПИС АПВ: координатора, извршилаца, млађих извршилацa
и осматрача за одређено подручје (у договору са координаторима
појединих регионалних центара (ПСС).Припрема јединствене методологије за: праћење, прогнозирање и извештавање о кретању штетних организама за све регионалне центре, са подручја АП Војводине. Формира базу метеоролошких параметара и омогућава унос
података у јединствену базу теренских резултата и одржава и чува
исте. Обрађује регистроване податке са терена, утврђује биолошке
догађаје и њихову повезаност са агро-еколошким условима средине.
Предлаже, организује и реализује обуке за учеснике система ПИС
АПВ и саветодавце. Израђује план и методологије за извођење и
очитавање огледа, који ће се спроводити по регионима и координира
и надгледа реализације истих. Анализара резултате огледа и проверава постојеће и креира нове моделе заштите усева.Информише
јавнст о појави, к ретању и потреби предузимања мера заштите путем средстава јавног информисања: РТВ Војводина-емисија “Зелена
прогноза“, портал Прогнозно-извештајне службе заштитe биља АП
Војводине. Организује предавања и радионице за пољопривредне
произвођаче и све учеснике у систему ПИС-а. Свакодневно ажурира податке о кретању штетних организама и препоруке добијених
од стране координатора из 12 регионалних центара. Креира систем
заштите гајених усева на основу добијених резултата досадашњег
праћења економски значајних штетних организама на основу успостављених стандарда и укрштања биолошких параметара гајених
биљака, штетних организама и новонасталих климатских услова.
Утврђује потребне хемикалије неопходне за лабораторијске анализе
и набаља исте и разрађује и стандардизује лабораторијске методе у
циљу детекције и детерминације штетних агенаса. Прегледа и анализира узорке биљака са терена у лабораторији у циљу утврђивања
присутности и идентификације штетних организама уз помоћ савремених метода детекције и израђује обрасце и упутства за доставу
извештаја о раду регионалних центара. Прегледа, анализира и даје
Мишљења на рад регионалних центара и утрошка средстава и потребу промене намене коришћених средстава.
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ка који учествују у раду Покрајинског центра ПИС (укупно 8 лица)
и остале трошкове. Прихватљиви остали трошкови су: трошкови
горива, одржавање компјутера и друге опреме, одржавањае возила, регистрацију и осигурање возила која се користе за потребе
Покрајинског центра ПИС-а, трошкови интернета, канцеларијског материјала, електричне енергије, греања (режијски трошкови
и трошкови канцеларијског материјала обрачунавају се сразмерно
броју запослених у Покрајинском центру ПИС-а у у односу на укупне рачуне пољопривредне стручне службе за одређене ставке),
трошкове годишње претплате интернет конекције за сервер који
користи ПИС, трошкови мобилне мреже за 12 месеци за све учеснике ПИС-а (из свих регионалних центара и Покрајинског центра
ПИС-а), трошкове графичко штампарских услуга за израду извештаја и штампање едукативних материјала за произвођаче саветодавце и учеснике у систему ПИС-а. Такође трошкови подизања
капацитета система ПИС-а, едукацију свих учесника Система (годишњи семинар ПИС АПВ), набавку ЕППО стандарда за праћење
штетних организама неопходних за израду једнообразне методологије, трошкове набавке хемикалија неопходних за рад лабораторије
и анализу узорака и детекцију штетних организама и репро-материјал за извођење огледа, трошкове молекуларне идентификације
штетних организама и обнове лиценци за софтвере, трошкове израде новог Портала и надоградње постојеће базе података, трошкове
израде мобилне апликације, трошкови ПДВ који су обавезна ставка
коју корисници морају измирити и друге трошкове који нису тренутно наведени уколико се јави потреба, а постоје средства у оквиру опредељеног износа предвиђеног за Покрајински центар ПИС-а.
XXX
Годишњи програми се реализују од 1 .јануара 2021. године
до 31. децембра 2021. године.
XXXI

Организује по потреби наступе и учешћа Прогнозно-извештајне
службе на Међународном пољопривредном сајму у Новом Саду и
другим јавним скуповима на којима је потребно презентовати резултате рада ПИС АПВ-а. Ради на развоју система ПИС АПВ.

Контролу рада прогнозно извештајних послова 12 регионалних центара ПСС врши Покрајински центар ПИС-а, који
на крају године даје Мишљење о раду и оствареним резултатима за сваки регионални центар, које Покрајински центар
достaвља Секретаријату писменим путем.

XXVIII

XXXII

Средства намењена за реализацију 1.1. Обављање прогнозно
извештајних послова у оквиру 12 регионалних центара ПИС-а
износe 67.324.746,00 динара.Средства су намењена за трошкове:
рада запослених и ангажованих стручњака који учествују у ПИС-у
(координатори, извршиоци и млађи извршиоци), тошкове ангажованих осматрача и трошкове функционисања регионалних центара
ПИС. Прихватљиви трошкови за трошкове функционисања регионалних центара су: трошкови горива, одржавања возила, регистрације и осигурања возила којa се користе у ПИС-у, трошкови
набавке феромона и феромонских клопки за праћење бројности
штетних организама, трошкове одржавања Аутоматских метеоролошких станица (АМС), компјутера и друге опреме која се користи
у ПИС-у, трошкови картица за обезбеђење везе са АМС, трошкови
набавке софтвера за прогнозирање и праћење патогена проузроковача болести, трошкове за потребан репроматеријал за извођење
огледа, трошкови интернета, електричне енергије, грејања и
канцеларијског материјала. Режијски трошкови и трошкови канцеларијског материјала обрачунавају се сразмерно броју учесника у
ПИС-у у односу на укупне рачуне пољопривредне стручне службе
за одређене ставке. Прихватљиви трошкови су и трошкови ПДВ
који су обавезна ставка коју корисници средстава морају измирити.
У трошкове функционисања могу се сврстати уколико буде потребе и други трошкови који проистекну из обављања програмских
задатака уколико их одобри Покрајински центар ПИС-а и Секретаријат, а уклапају се у постојећи буџет.

Распоред средстава за обављање прогнозно извештајних
послова се врши на основу планираних трошкова потребних
за реализацију свих активности које реализују 12 регионалних центара ПСС и Покрајински центар ПИС-а, који су дефинисани у оквиру Програма рада ПИС АПВ за 2021.годину.

XXIX
Средства намењена за реализацију 1.2. Обављање послова
координације и организације рада ПИС-а које спроводи –Покрајински центар ПИС-а износе 19.482.254,00 динара. Средства
су намењена за трошкове: рада запослених и ангажованих стручња-

Након реализације послова 12 регионалних центара ПСС и
ПСС Пољопривредна станица Нови Сад достављају извештаје
о свом раду са финансијском документацијом о законском и
наменском утрошку средсзтава.
XXXIII
Након усвајања Годишњег програма Секретаријат упућује
јавни позив за учешће ПСС АПВ у реализацији Саветодавних
и Прогнозно извештајних послова.
Након чега Покрајински центар ПИС-а прави План рада ПИС
АПВ за 2021. годину и доставља га Секретаријату на усвајање и сагласност. Програм који доставља Покрајински центар ПИС-а треба да је у складу са овим програмом. У оквиру Плана рада ПИС-а
АПВ за 2021. годину (који доставља Покрајински центар ПИС-а) се
даје детаљна разрада свих активности у смислу одређивања обима
посла, учесника, мониторинга биљних врста и штетних организама, потребних ресурса и буџета за све учеснике из свих 12 регионалних центара и Покрајинског центра ПИС-а. Након добијања
сагласности на план рада ПИС АПВ за 2021. годину, Секретаријат
потписује уговоре са свим пријављеним учесницима (корисницима средстава) за реализацију планираних послова.
Средства се исплаћују у складу са потписаним уговором и у
складу са приливом средстава у Буџет АПВ.
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III

На основу члана 31. алинеја 2. и 5. Статута Аутономне покрајине
Војводине („Службени лист АПВ“, број: 20/14) и члана 15. став 1.
тачка 3. Закона о утврђивању надлежности Aутономне покрајине
Војводине („Службени гласник РС“, број: 99/09 и 67/12-Одлука
УС), у вези са Законом о сточарству („Сл. гласник РС“, број: 41/09,
93/12 и 14/16), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на
седници одржаној 17. децембра 2020. године, донела je
ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ УНАПРЕЂЕЊА СТОЧАРСТВА
У
АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
ЗА 2021. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом покрајинском скупштинском одлуком утврђује се
Годишњи програм унапређења сточарства у Аутономној
покрајини Војводини за 2021. годину (у даљем тексту: Програм).
Члан 2.
Програм из члана 1. чини саставни део ове покрајинске
скупштинске одлуке.

Мере за спровођење одгајивачког програма обавиће се за
сваку меру рада приказане у табелама 1. до 7., а према динамици
прилива средстава обезбеђеним за те намене, и то:
1. Спровођење одгајивачког програма у говедарству
Редни број

Назив мере
Племените расе говеда

Холштајн - фризијска раса
1.

Селекцијска смотра

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 на телесну грађу

Сименталска раса

Члан 3.

1.

Селекцијска смотра

Ова покрајинска скупштинска одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине
Војводине“, а примењиваће се од 1. јануара 2021. године.

2.

Линеарна оцена првотелки

3.

Контрола млечности уматичених крава

4.

Контрола биковских мајки

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

5.

Перформанс тест бикова

6.

Биолошки тест бикова

7.

Прогени тест на млечност

8.

Прогени тест на телесну грађу
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Нови Сад, 17. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Иштван Пастор, с.р.
Pásztor István, s.k.
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
УНАПРЕЂЕЊА СТОЧАРСТВА У
АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2021.
ГОДИНУ
I

Средства за реализацију Годишњег програма унапређења
сточарства у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину,
предвиђена су у буџету Аутономне покрајине Војводине у
укупном износу од 50.000.000,00 динара, а у вези са реализацијом
тачке I, податчке 1-3 Програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине
Војводине у 2021. години
II
У складу са приливом средстава у буџет АП Војводине ,
средства из тачке користиће се за следеће намене:
Средства за спровођење Годишњег програма унапређења
сточарства у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину
(у даљем тексту: Програм), у укупном износу од 50.000.000,00
динара користиће се за:
a) cпровођење мера одгајивачког програма у говедарству,
свињарству, овчарству и козарству, живинарству, код копитара и у пчеларству (укупно 46.000.000,00 динара);
б) пословима контроле спровођења програма (4.000.000,00
динара).

Браон свис раса
1.

Селекцијска смотра

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 на телесну грађу

Аутотохтоне расе говеда
Подолска раса
1.

Селекцијска смотра

Буша
1.

Селекцијска смотра

2. Спровођење одгајивачког програма у свињарству
Редни број

Назив мере

Племените расе свиња
1.
2.

Селекцијскa смотрa
Контрола
крмача

продуктивности

уматичених

17. децембар 2020.
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Редни број
3.

Назив мере
Контрола
нерастова

продуктивности

уматичених
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3.

Контрола млечности коза

4.

Перформанс тест јарчева

5.

Биолошки тест јарчева

6.

Прогени тест јарчева на млечност

4.

Одабирање и контрола нерастовских мајки

5.

Перформанс тест нерастова

Аутохтоне расе коза

6.

Перформанс тест назимица

Балканска коза

Аутотохтоне расе свиња

1.

Селекцијска смотра

Мангулица

2.

Контрола продуктивности коза

1.

Контрола
крмача

продуктивности

уматичених

2.

Контрола
нерастова

продуктивности

уматичених

5. Спровођење одгајивачког програма у живинарству
Редни број

Назив мере

Племените расе
Редни број

Назив мере

1.

Тест родитеља тешког типа

Аутохтоне расе

2.

Тест родитеља лаког типа

Мангулица

3.

Тест бројлера

4.

Тест носиља конзумних јаја

5.

Тест ћурака у тову

1

Контрола
крмача

продуктивности

уматичених

2

Контрола
нерастова

продуктивности

уматичених

Сомборска капорка, голошијан, сомборска гуска, домаћа
патка,домаћа ћурка

Племените расе
1

Селекцијска смотра свиња

2

Контрола
крмача

продуктивности

уматичених

3

Контрола
нерастова

продуктивности

уматичених

4

Одабирање и контрола нерастовских мајки

5

Перформанс тест нерастова

6

Перформанс тест назимица

7

Биолошки тест нерастова

8

Прогени тест нерастова

3. Спровођење одгајивачког програма у овчарству
Редни број

Назив мере

Племените расе оваца
1.

Селекцијска смотра

2.

Контрола продуктивности оваца

3.

Перформанс тест овнова

4.

Биолошки тест овнова

5.

Прогени тест овнова

Аутохтоне расе оваца
Цигаја, виторога жуја
1.

Селекцијска смотра

2.

Контрола продуктивности оваца

4. Спровођење одгајивачког програма у козарству
Редни број

Назив мере

Племените расе коза
1.

Селекцијска смотра

2.

Контрола продуктивности коза

Аутохтоне расе живине

1.

Индентификација и обележавање

2.

Контрола продуктивних својстава

6. Спровођење одгајивачког програма код копитара
Редни број

Назив мере

Племените расе коња
Липицанери
1.

Селекцијска смотра

2.

Коришћење у репродукцији уматичених
кобила са познатим пореклом

3.

Коришћење у репродукцији пастува,
које
одреди
стручна
комисија
као
висококвалитетне пастуве у оквиру матичних
запата

Пунокрвне и енглеске полукрвне расе
1.

Селекцијска смотра

2.

Коришћење у репродукцији уматичених
кобила са познатим пореклом

3.

Коришћење у репродукцији пастува,
које
одреди
стручна
комисија
као
висококвалитетне пастуве у оквиру матичних
запата

Аутохтоне расе копитара
Нониус, домаћи брдски коњ
1.

Селекцијска смотра

2.

Коришћење у репродукцији уматичених
кобила са познатим пореклом

3.

Коришћење у репродукцији пастува,
које
одреди
стручна
комисија
као
висококвалитетне пастуве у оквиру матичних
запата

Балкански магарац
1.

Селекцијска смотра
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ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
У 2021. ГОДИНИ

7. Спровођење одгајивачког програма у пчеларству
Редни број

Назив мере

1.

Квалитетне пчелиње матице из линија

2.

Перформанс тест из линија

3.

Селекција пчела на продуктивност

4.

Праћење нових екотипова пчела

5.

17. децембар 2020.

Члан 1.

Селекција пчела на хигијенско неговатељско
понашање

Овом Покрајинском скупштинском одлуком утврђује се Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
на територији Аутономне покрајине Војводине у 2021. години (у
даљем тексту: Програм).
Члан 2.

IV
Средства из Тачкe II у укупном износу од 50.000.000,00 динара
расподелиће се за рад основних одгајивачких организација и
организација с посебним овлашћењима и за рад регионалних
одгајивачких организација .
За обављање послова контроле спровођења Програма, које
врши главна одгајивачка организација представљају до 8%
(4.000.000,00 динара) од укупног износа од 50.000.000,00 динара.
Право на подношење пријаве за коришћење средстава :
а) имају одгајивачке организације и организације с посебним овлашћењима из АП Војводине, које испуњавају услове из члана 7, 8, . и 10. Закона о сточарству („Службени гласник РС”, бр. 41/09 и 93/12 и 14/16).
б) имају одгајивачке организације с територије АП Војводине, које испуњавају услове из члана 9. Закона о сточарству („Службени гласник РС”, бр. 41/09 и 93/12 и 14/16).
Конкурсом ће се утврдити услови за добијање подстицаја,
потребна документација, критеријуми, рокови, као и остале
информације везане за подношење пријаве на конкурс.
Ближи услови за коришћење утврђују се уговором између
Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и
шумарство и одгајивачке организације.

1075.
На основу члана 31. алинеја 2. и 5. Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“ број: 20/14) а у вези са чланом 14. став 4. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС” број: 62/06, 65/08-др.закон, 41/09, 112/15, 80/17 и
95/18-др.закон), уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-11-09459/2019-14 од 3.12.2020.
године, Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници
одржаној 17. децембра 2020. године, донела је

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‟, а примењиваће се од 1. јануара 2021. године.
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
101 Број: 3-3/2020-01
Нови Сад, 17. децембар 2020. године

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 2021. ГОДИНИ
I
За финансирање Програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине
Војводине у 2021. години (у даљем тексту: Програм), планирају
средства у укупном износу 1.381.129.089,93 динара.
Средства у износу од 77.322.089,93 динара – користиће се за
исплату нереализованог дела Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне
покрајине Војводине у 2020. години („Службени лист Аутономне
покрајине Војводине”, број 54/19 и 25/2020; у даљем тексту: Програм 2020).

ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ

Програмска активност 1002:
Подршка уређењу пољопривредног земљишта

обавеза
Секретаријата
(динара) у 2021.
год.

очекивани
обим радова

учешће буџета
АПВ макс. до (%)

учешће корисника
средстава мин. (%)

2.1

Започињање нових
поступака комасације
по уговорима закљученим у 2018.г.

2.441.591,00

1 кат. општина

30

70

2.2

Наставак поступака
комасације по уговорима закљученим у
2018.г.

12.192.513,50

4 кат. општине

30

70

17. децембар 2020.
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Програмска активност 1002:
Подршка уређењу пољопривредног земљишта

обавеза
Секретаријата
(динара) у 2021.
год.
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очекивани
обим радова

учешће буџета
АПВ макс. до (%)

учешће корисника
средстава мин. (%)

2.3

Наставак поступака
комасације по
уговорима закљученим
у 2019.г.

21.916.483,63

6 кат. општина

50

50

2.4

Уређење атарских
путева и отресишта по
уговорима закљученим
у 2020.г.

34.639.149,00

5 км

70

30

2.5

Уређење каналске
мреже у функцији
одводњавања
пољопривредног
земљишта по
уговорима закљученим
у 2020.г.

6.132.352,80

12 км

50

50

Укупно–
подршка
уређењу пољопривредног земљишта

77.322.089,93

Корисници средстава из тачке I, подтачка 2.1 јесу локалне
самоуправе с територије АП Војводине, које су у 2018. години поднеле пријаву на конкурс за реализацију поступака комасације,
које су испуниле услове овог конкурса, а с којима је у 2018. години
закључен уговор о додели бесповратних средстава за започињање
нових поступка комасације. Активност из тачке I, подтачка 2.1,
финансираће се из буџета АП Војводине, максимално до 30%
средстава. Преостала средства обезбеђују корисници средстава.

Корисници средстава из тачке I, подтачка 2.4 јесу локалне самоуправе с територије АП Војводине, које су у 2020. години поднеле пријаву на конкурс за уређење атарских путева и отресишта,
које су испуниле услове овог конкурса, а с којима је у 2020. години закључен уговор о додели бесповратних средстава за уређење
атарских путева и отресишта. Активност из тачке I, подтачка 2.4,
финансираће се из буџета АП Војводине, максимално до 70%
средстава. Преостала средства обезбеђују корисници средстава.

Корисници средстава из тачке I, подтачка 2.2 јесу локалне
самоуправе с територије АП Војводине, које су у 2018. години поднеле пријаву на конкурс за реализацију поступака комасације,
које су испуниле услове овог конкурса, а с којима је у 2018. години закључен уговор о додели бесповратних средстава за наставак
поступка комасације. Активност из тачке I, подтачка 2.2, финансираће се из буџета АП Војводине, максимално до 30% средстава.
Преостала средства обезбеђују корисници средстава.

Корисници средстава из тачке I, подтачка 2.5, јесу локалне самоуправе с територије АП Војводине, које су у 2020. години поднеле пријаву на конкурс за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта,
које су испуниле услове овог конкурса, и које су у 2020. години
закључиле са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумаство и ЈВП „Воде Војводине“ тројни уговор о
уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта. Активност из тачке I, подтачка 2.5, финансираће
се из буџета АП Војводине, максимално до 50% средстава. Преостала средства обезбеђују локалне самоуправе, 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.

Корисници средстава из тачке I, подтачка 2.3 јесу локалне
самоуправе с територије АП Војводине, које су у 2019. години поднеле пријаву на конкурс за реализацију поступака комасације,
које су испуниле услове овог конкурса, а с којима је у 2019. години закључен уговор о додели бесповратних средстава за наставак
поступка комасације. Активност из тачке I, подтачка 2.3, финансираће се из буџета АП Војводине, максимално до 50% средстава.
Преостала средства обезбеђују корисници средстава.
II

Планирана средства у износу од – 1.303.807.000,00 динара – користиће се за следеће активности у 2021 години:

Програмска активност 1001:
Подршка заштити пољопривредног земљишта

обавеза
Секретаријата
(динара) у 2021.
год.

очекивани обим
радова

учешће буџета
АПВ макс. до
(%)

учешће
корисника
средстава мин.
(%)

1.1

Контрола плодности обрадивог
пољопривредног
земљишта

10.000.000,00

5.341 ком

100

0

1.2

Систематско
праћење
болести и штеточина, превенција
контаминације
пољопривредног земљишта
и воде у мелиоративним каналима

86.807.000,00

АПВ

100

0
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Програмска активност 1001:
Подршка заштити пољопривредног земљишта

обавеза
Секретаријата
(динара) у 2021.
год.

17. децембар 2020.

очекивани обим
радова

учешће буџета
АПВ макс. до
(%)

учешће
корисника
средстава мин.
(%)

1.3

Побољшање и очување
плодности пољопривредног
земљишта применом органског ђубрива на обрадивом
пољопривредном земљишту
унапређењем
сточарства
кроз одгајивачки програм за
уматичена грла

50.000.000,00

180 правних
лица

100

0

1.4

Подизање нивоа ефикасности противградне заштите

30.000.000,00

760 ракета

100

0

20.000.000,00

100 субјеката

100

0

Програмска активност 1002: Подршка уређењу
пољопривредног земљишта

обавеза
Секретаријата
(динара) у 2021.
Год.

Очекивани
обим радова

учешће буџета
АПВ макс. до
(%)

учешће
корисника
средстава мин.
(%)

2.1

Започињање нових поступака комасације

10.000.000,00

2 кат. општине

60

40

2.2

Наставак поступака комасације; Изградња, реконструкција, санација и
уређење каналске мреже у
функцији одводњавања и
наводњавања код поступака
комасације; Уређење атарских путева код поступака
комасације

60.000.000,00

10 кат. општина

60

40

2.3

Уређење атарских путева и
отресишта

200.000.000,00

25 км

70

30

2.4

Уређење каналске мреже
у функцији одводњавања
пољопривредног земљишта

247.000.000,00

609 км

50

50

очекивани обим
радова

учешће буџета
АПВ макс. до
(%)

учешће
корисника
средстава мин.
(%)

2.170 ха

70

30

АПВ

100

0

1.5

Укупно - подршка
заштити пољопривредног земљишта

Укупно – подршка
уређењу пољопривредног земљишта

Опремање
надлежних
служби механизацијом и опремом за гашење пољских
пожара на пољопривредном
земљишту

196.807.000,00

517.000.000,00

Програмска активност 1003: Подршка коришћењу
пољопривредног земљишта

обавеза
Секретаријата (динара) у 2021. год.

Интензивирање
коришћења
пољопривредног
земљишта – подршка произвођачима за: 1) изградњу,
реконструкцију,
санацију
система за наводњавање,
набавку опреме за наводњавање; 2) набавку конструкција и опреме за производњу
у заштићеном простору; 3)
набавку опреме за заштиту од временских непогода
и елемената потребних за
подизање воћарсиких и виноградарских засада

535.000.000,00

3.1

3.2

ГИС

2.000.000,00
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обавеза
Секретаријата
(динара) у 2021.
год.

очекивани обим
радова

учешће буџета
АПВ макс. до
(%)

учешће
корисника
средстава мин.
(%)

3.3

Интензивирање
коришћења
пољопривредног
земљишта којим располажу
научно истраживачке установе и средње пољопривредне
школе – набавка опреме

23.000.000,00

13 субјеката

100

0

3.4

Привођење култури необрадивог
пољопривредног
земљишта – за пољопривредну производњу – реконструкција рибњака и подизање нових рибњака

20.000.000,00

5 субјекта

70

30

3.5

Мониторинг
употребом
даљинске детекције

10.000.000,00

АПВ

100

0

Програмска активност 1001:
Подршка заштити пољопривредног земљишта

Укупно – подршка
коришћењу пољопривредног земљишта

590.000.000,00

НОВОПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ
1. Подршка заштити пољопривредног земљишта

196.807.000,00

2. Подршка уређењу пољопривредног земљишта

517.000.000,00

3. Подршка коришћењу пољопривредног земљишта

590.000.000,00

У К У П Н О З А 2021. год.

1.303.807.000,00

ПРЕНЕТЕ И НОВОПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ
1. ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ

77.322.089,93

2. НОВОПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. год.

1.303.807.000,00

У К У П Н О У 2021. год.

1.381.129.089,93
III

Активност из тачке II, подтачка 1.1, реализује се преко
пољопривредних стручних служби с територије АП Војводине. 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 5.341 узорак – 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 141 узорак –
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
делатности и одрживе примене пестицида због превенције контаминације пољопривредног земљишта и воде у мелиоративним
каналима на територији АП Војводине. Корисници средстава ће
бити 12 пољопривредних стручних служби са територије АП
Војводине. Такође, Финансираће се јачање техничко технолошких капацитета пољопривредних стручних служби и набавка
потребне опреме за рад прогнозно извештајне службе, као и утврђивање стварних траса атарских путева. Активност из тачке II,
подтачка 1.2, финансираће се у целости из буџета АП Војводине.

Корисници средстава из тачке II, подтачка 1.3 јесу правна лица
са којима се закључује уговор за унапређење сточарства кроз одгајивачки програм за висококвалитетна приплодна уматичена грла,
ради повећања сточног фонда у циљу повећања обима продукције
стајњака и примене стајњака на пољопривредном земљишту ради
побољшавања и очувања плодности пољопривредног земљишта.
Средства се додељују по спроведеном конкурсу. Активност из тачке II подтачка 1.3 финансираће се у целости из буџета АПВ.
Активност из тачке II, подтачка 1.4, реализоваће се са циљем
подизања нивоа ефикасности противградне заштите кроз набавку противградних ракета за спровођење противградне заштите
пољопривредних усева на територији АП Војводине. Набавка
противградних ракета вршиће се у складу са Законом о јавним
набавкама. Средства за реализацију ове активности у целости се
обезбеђују из буџета АП Војводине.
Корисници средстава из тачке II, подтачка 1.5, јесу добровољна ватрогасна друштва с територије АП Војводине која ради
ефикасније заштите од пољских пожара на пољопривредном
земљишту, приступају опремању добровољних ватрогасних
друштава. Средства се додељују по спроведеном конкурсу. Активност из тачке II, подтачка 1.5, финансираће се из буџета АП
Војводине максимално до 100% средстава.
Корисници средстава из тачке II, подтачка 2.1, јесу локалне
самоуправе с територије АП Војводине које су донеле одлуку о
спровођењу комасације. Средства се додељују по спроведеном
конкурсу. Активност из тачке II, подтачка 2.1, финансираће се из
буџета АП Војводине максимално до 60% средстава. Преостала
средства обезбеђују корисници средстава.
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Корисници средстава из тачке II, подтачка 2.2, јесу локалне
самоуправе с територије АП Војводине, код којих је поступак
комасације у току или је окончан. По спроведеном конкурсу,
средства се додељују за наставак поступка комасације; Изградњу,
реконструкцију, санација и уређење каналске мреже у функцији
одводњавања и наводњавања код поступака комасације; Уређење
атарских путева код поступака комасације. Активност из тачке II,
подтачка 2.2, финансираће се из буџета АП Војводине максимално до 60% средстава. Преостала средства обезбеђују корисници
средстава.
Корисници средстава из тачке II, подтачка 2.3, јесу локалне
самоуправе с територије АП Војводине које приступају уређењу
атарских путева и отресишта на својој територији. Средства се додељују по спроведеном конкурсу. Активност из тачке II, подтачка
2.3, финансираће се из буџета АП Војводине, максимално до 70%
средстава, а преостала средстава обезбеђује корисник средстава.
Корисници средстава из тачке II, подтачка 2.4, 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 2.4, закључиће Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, локалне самоуправе и ЈВП „Воде Војводине”
Нови Сад. Активност из тачке II, подтачка 2.4, финансираће се из
буџета АП Војводине, максимално до 50% средстава, а преостала средстава обезбеђује корисник 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.
Корисници средстава из тачке II, подтачка 3.1, јесу физичка,
правна лица и задруге који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и који приступају: 1) изградњи, реконструкцији
и санацији система за наводњавање, набавци опреме за наводњавање; 2) набавци конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору; 3) набавци опреме за заштиту од временских непогода (набавка система за заштиту од мраза, противградне мреже,

17. децембар 2020.

као и друге опреме за заштиту пољопривредног земљишта, засада и усева од елементарних непогода) и елемената потребних за
подизање воћарсиких и виноградарских засада. Средства се додељују по спроведеном конкурсу. Активност из тачке II, подтачка
3.1, финансираће се из буџета АП Војводине, максимално до 70%
средстава. Преостала средства обезбеђују корисници средстава.
Активност из тачке II, подтачка 3.2, реализоваће се с циљем
имплементације географског информационог система у областима
рада Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и
шумарство. Активност из тачке II, подтачка 3.2, 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 3.3 јесу научно
истраживачке установе, средње пољопривредне школе и остале средње школе које образују ученике пољопривредне струке,
с територије АП Војводине које приступају набавци: опреме за
наводњавање, конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору, опреме за заштиту од временских непогода- противградне мреже и друге опреме за заштиту пољопривредног
земљишта, засада и усева од елементарних непогода, опрема за
сакупљање, одлагање, манипулацију и примену органског ђубрива у циљу побољшавања и очувања плодности пољопривредног
земљишта, као и остале опреме на сточарским фармама, опреме
за побољшање и очување плодности пољопривредног земљишта,
опреме и механизације за обраду пољопривредног земљишта и
остале опреме у функцији пољопривредне производње и прераде
пољопривредних производа. Активност ће се у целости финансирати из буџета АП Војводине по спроведеном конкурсу.
Активност из тачке II, подтачка 3.4, финансираће се из буџета
АП Војводине, до 70% по спроведеном конкурсу за привођење
култури необрадивог пољопривредног земљишта ‒ реконструкција рибњака и подизање нових рибњака на територији АП Војводине.
Активност из тачке II, подтачка 3.5, 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 II, подтачка 3.5, финансираће се у целости из буџета
АП Војводине.

17. децембар 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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ПОСЕБНИ ДЕО
1076.

1078.

На основу члана 31. став 1. алинеја 2. Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 20/2014) и члана 53. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у
Скупштину Аутономне покрајине Војводине („Службени лист
АПВ“, бр. 23/14, 12/20, 14/20 – аутентично тумачење и 25/20),
Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 17. децембра 2020. године, донела је

На основу члана 31. став 1. алинеја 2) Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“, број: 20/14)
и члана 11. Одлуке о оснивању Гаранцијског фонда Аутономне
покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“, број: 17/03
и 3/06), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници
одржаној 17. децембра 2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА
ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ПОСЛАНИКА
У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
I
Душану Бајатовићу, који је изабран са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ - „СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС),
ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС) - ДРАГАН МАРКОВИЋ ПАЛМА“,
престао је мандат посланика у Скупштини Аутономне покрајине
Војводине, због поднете оставке, са 24. новембром 2020. године.
II
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

Члан 1.
Ђорђе Раковић разрешава се дужности директора Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине.
Члан 2.
Ова одлука објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
101 Број: 025-4/2020-01
Нови Сад, 17. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Иштван Пастор, с.р.
Pásztor István, s.k.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
101 Број: 020-68/2020-01
Нови Сад, 17. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Иштван Пастор,ср.
Pásztor István,sk.

1077.
На основу члана 31. став 1. алинеја 2. Статута Аутономне
покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 20/2014) и
члана 70. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине
Војводине („Службени лист АПВ“, бр.: 60/2018- пречишћен
текст), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници
одржаној 17. децембра 2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ПОСЛАНИКА У
СКУПШТИНИ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
I
Потврђује се мандат посланику у Скупштини Аутономне
покрајине Војводине мр Светлани Бабић, са Изборне листе
ИВИЦА ДАЧИЋ - „СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС),
ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС) - ДРАГАН МАРКОВИЋ ПАЛМА“.
II

1079.
На основу члана 31. став 1. алинеја 2) Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“, број: 20/14)
и члана 11. Одлуке о оснивању Гаранцијског фонда Аутономне
покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“, број: 17/03
и 3/06), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници
одржаној 17. децембра 2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Члан 1.
Ђорђе Раковић именује се за директора Гаранцијског фонда
Аутономне покрајине Војводине, на период од четири године.
Члан 2.
Ова одлука објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
101 Број: 025-5/2020-01
Нови Сад, 17. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Иштван Пастор, с.р.
Pásztor István, s.k.

Ова одлука објавиће се у „Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине“.
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
101 Број: 020-13-5/2020-01
Нови Сад, 17. децембар 2020. године

ПОТПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Александра Малетић, с.р.

1080.
На основу члана 31. алинеја 2. Статута Аутономне покрајине
Војводине („Службени лист АПВ”, број: 20/14) и члана 8. Одлуке о оснивању Покрајинског завода за равноправност полова
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(„Службени лист АПВ”, бр. 14/04 и 3/06) и члана 18. став 1. Статута Покрајинског завода за равноправност полова, Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 17. децембра
2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРКЕ
ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА
ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

покрајине Војводине (”Службени лист АПВ”, бр. 28/14), а у вези
члана 18. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник
РС“, бр.42/91, 71/94, 79/05-др. Закон, 81/05-испр. др. Закона,
83/05-испр.др.закона и 83/14-др.Закон), Скупштина Аутономне
покрајине Војводине, на седници одржаној 17. децембра 2020.
године донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ДИРЕКТОРА
ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ

Члан 1.
Диана Миловић, дипломирана професорка марксизма из
Новог Сада, разрешава се дужности директорке Покрајинског
завода за равноправност полова, на коју је именована Одлуком
Скупштине Аутономне покрајине Војводине 01 Број: 023-8/16 од
28. септембра 2016. године.

I
ЈАНОШУ ПУШКАШУ, професору физике и основе технике
из Зрењанина, престаје функција директора Педагошког завода
Војводине, на коју је именован Одлуком о именовању директора
Педагошког завода Војводине (”Службени лист АПВ”, бр.43/16).

Члан 2.
Ова одлука објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
101 Број: 022-6/2020-01
Нови Сад, 17. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Иштван Пастор, с.р.
Pásztor István, s.k.

1081.
На основу члана 31. алинеја 2. Статута Аутономне покрајине
Војводине („Службени лист АПВ”, број: 20/14), члана 8. Одлуке о
оснивању Покрајинског завода за равноправност полова („Службени лист АПВ”, бр. 14/04 и 3/06) и члана 18. став 1. Статута Покрајинског завода за равноправност полова, Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 17. децембра
2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРКЕ
ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА
ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

II
Ову Oдлуку објавити у ”Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине”.
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
101Број:022-5/2020-01
Нови Сад, 17. децембар 2020. година

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНE АП ВОЈВОДИНЕ,
Иштван Пастор,ср.
Pásztor István,sk.

1083.
На основу члана 5. став 2. Одлуке о оснивању Педагошког
завода Војводине („Службени лист АПВ“, бр.14/03), члана 7. Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини Аутономне покрајине Војводине (”Службени лист АПВ”, бр. 28/14), а у вези члана
18. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“,
бр.42/91, 71/94, 79/05-др. Закон, 81/05-испр. др. Закона, 83/05-испр.
др.закона и 83/14-др.Закон), Скупштина Аутономне покрајине
Војводине, на седници одржаној 17. децембра 2020. године донела
је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ

Члан 1.
Станислава Малић-Гостовић, дипломирани политиколог за
међународне послове из Лединаца, именује се за директорку Покрајинског завода за равноправност полова.
Мандат директорке Покрајинског завода за равноправност полова траје четири године.

17. децембар 2020.

I
ЈАНОШ ПУШКАШ, професор физике и основе технике из
Зрењанина, и м е н у ј е се за директора Педагошког завода Војводине, са даном доношења ове Oдлуке.

Члан 2.

II

Ова одлука објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

Ову Oдлуку објавити у ”Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

101 Број: 022-7/2020-01
Нови Сад, 17. децембар 2020. године

101Број:022-8/2020-01
Нови Сад, 17. децембар 2020. године

1082.

1084.

На основу члана 5. став 2. Одлуке о оснивању Педагошког
завода Војводине („Службени лист АПВ“, бр.14/03), члана 7.
Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини Аутономне

На основу члана 31. алинеја 13. Статута Аутономне покрајине
Војводине („Службени лист АПВ“, број: 20/14) и члана 47. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине („Служ-

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНE АП ВОЈВОДИНЕ,
Иштван Пастор,ср.
Pásztor István,sk.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Иштван Пастор, с.р.
Pásztor István, s.k.

17. децембар 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

бени лист АПВ“, број: 60/18 – пречишћен текст), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 17. децембра
2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Члан 1
У Одлуци о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр.:
52/20 и 60/20), у делу I врше се следеће измене и допуне:
1. У тачки 1. Одбор за питања уставно - правног положаја
Покрајине, за чланове Одбора из реда истакнутих научних и стручних радника
б и р а ј у с е:
Зоран Вучевић,
доц.др Драгана Ћорић,
др Владан Станојев и
Љубомир Апро.

Број 66 - Страна 2101
II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-447/2020
Нови Сад, 16. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1086.
На основу члана 16. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима („Службени лист АПВ”, број: 19/06), те чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 16.
децембра 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ

2. У тачки 3. Одбор за сарадњу са одборима Народне
скупштине у остваривању надлежности Покрајине
б и р а с е:
Марко Шијан, за члана Одбора, уместо Дмитра Станишића.
3. У тачки 13. Одбор за представке и предлоге

I
Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана
Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним
лицима за 2020. годину, које је усвојио Управни одбор Фонда за
пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, на
27. седници одржаној 7. децембра 2020. године.
II

б и р а с е:
Милош Давидовић, за члана Одбора, уместо Александре Малетић.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

4. У тачки 18. Одбор за равноправност полова
б и р а с е:
Горан Пузић, за члана Одбора, уместо Милана Суботина.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 402-36/2020
Нови Сад, 16. децембар 2020. године

Члан 2
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
101 Број:020-17-1/2020-01
Нови Сад, 17. децембар 2020. година

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНE АП ВОЈВОДИНЕ,
Иштван Пастор, ср.
Pásztor István, sk.

1085.

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1087.
На основу члана 16. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима („Службени лист АПВ”, број: 19/06), те чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 16.
децембра 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I

На основу члана 33. став. 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник
РС”, бр. 99/09, 67/12 – Одлука Уставног суда IУз 353/09), члана
32. тачка 22, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
а у вези с чланом 104. став 5. и чланом 185. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
број: 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 и 6/20), Покрајинска влада, на
седници одржаној 16. децембра 2020. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
I
Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Одлуку о мрежи јавних основних
школа на територији Општине Мали Иђош, број: 06-46-2/2020-02,
од 16. октобра 2020. године, коју је донела Скупштина Општине
Мали Иђош, на седници одржаној 16. октобра 2020. године.

Даје се сагласност на Измене Програма рада Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2020.
годину, које је донео Управни одбор Фонда за пружање помоћи
избеглим, прогнаним и расељеним лицима, на 27. седници одржаној 7. децембра 2020. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-43/2020
Нови Сад, 16. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић
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1088.

17. децембар 2020.
РЕШЕЊЕ

На основу члана 7. став 2. Одлуке о оснивању Покрајинског
фонда за развој пољопривреде („Службени лист АПВ”, број: 3/01)
и чл. 32. тачка 6. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 16. децембра 2020. године, донела је

I
Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана Завода за културу војвођанских Словака – Ústav pre kultúru
vojvodinských Slovákov за 2020. годину, које је усвојио управни
одбор Завода, на 10. седници одржаној 27. октобра 2020. године.
II

РЕШЕЊЕ

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

I
Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана
Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2020. годину, које
је донео Савет Покрајинског фонда за развој пољопривреде, на 38.
седници одржаној 4. децембра 2020. године.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 402-27/2020-01
Нови Сад, 16. децембар 2020. године

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 402-107/2020
Нови Сад, 16. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1091.
На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу
војвођанских Словака („Службени лист АПВ”, брoj: 7/08 и
6/09), као и члана 32. тачка 6. те чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници, одржаној 16.
децембра 2020. године, д о н е л а је

1089.

РЕШЕЊЕ
I

На основу члана 10. став 2. Одлуке о оснивању Покрајинског
фонда за развој пољопривреде („Службени лист АПВ”, број: 3/01)
и чл. 32. тачка 6. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 16. децембра 2020. године, донела је

Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада Завода
за културу војвођанских Словака – Ústav pre kultúru vojvodinských
Slovákov за 2020. годину, које је донео управни одбор Завода, на
10. седници одржаној 27. октобра 2020. године.

РЕШЕЊЕ

II

I

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2020. годину, које је
донео Савет Покрајинског фонда за развој пољопривреде, на 38.
седници одржаној 4. децембра 2020. године.
II

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-32/2020-01
Нови Сад, 16. децембар 2020. године

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

1092.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 025-27/2020
Нови Сад, 16. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1090.
На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу
војвођанских Словака („Службени лист АПВ”, број: 7/08 и
6/09), те члана 32. тачка 6, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 16.
децембра 2020. године, донела је

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Издавачког завода
„Форум” – Forum Könyvkiadó Intézet („Службени лист АПВ”,
број: 7/08) и члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници, одржаној 16.
децембра 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Измене и допуне Плана и програма рада
Издавачког завода „Форум” – Forum Könyvkiadó Intézet за 2020.
годину, које је донео Управни одбор Установе, на седници одржаноj 27. октобра 2020. године.

17. децембар 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

1095.

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-139/2020-27
Нови Сад, 16. децембар 2020. године
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На основу члана 41. став 3. и члана 44а став 2. тачка 1. Закона
о култури („Службени лист РС”, брoj: 72/09, 13/16, 30/16 – испр.
и 6/20), чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 16. децембра 2020. године,
донела је

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1093.
На основу члана 45. став 4. и члана 48а став 2. тачка 1. Закона о
култури („Службени лист РС”, број: 72/09, 13/16, 30/16 – испр. и 6/20),
члaна 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада,
на седници одржаној 16. децембра 2020. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ
I
Борош Елвира, представница оснивача, разрешава се дужности члана Управног одбора Међуопштинског завода за заштиту споменика културе у Суботици - Községközi Műemlékvédelmi
Intézet Szabadka - Međuopćinski zavod za zašitu spomenika kulture u
Subotici, на лични захтев.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

I
Зоран Кудлик, представник оснивача, разрешава се дужности председника Надзорног одбора Међуопштинског завода за заштиту споменика културе у Суботици - Községközi Műemlékvédelmi Intézet Szabadka Međuopćinski zavod za zašitu spomenika kulture u Subotici, на лични захтев.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-588/2020
Нови Сад, 16. децембар 2020. године

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-584/2020
Нови Сад, 16. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1094.

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1096.
На основу члана 41. став 3. и 42 став 3. Закона о култури
(„Службени гласник РСˮ, брoj: 72/09, 13/16, 30/16 – испр. и 6/20),
члана 42. став 1. тачка 5. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС”, бр. 99/09,
67/12 – одлука УС и 18/20 – др. закон), као и члана 32. тачка 12, чл.
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 16. децембра 2020. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ

На основу члана 45. став 5. Закона о култури („Службени гласник
РСˮ, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – испр. и 6/20), члана 42. став 1. тачка 5. Закона
о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС”, бр. 99/09, 67/12 – одлука УС и 18/20 – др. закон), као и
чл. 32. тачка 12, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска
влада, на седници одржаној 16. децембра 2020. године, д о н е л а ј е

Бригита Чонка, дипломирана правница, представница оснивача,
именује се за чланицу Управног одбора Међуопштинског завода за
заштиту споменика културе у Суботици - Községközi Műemlékvédelmi
Intézet Szabadka - Međuopćinski zavod za zašitu spomenika kulture u
Subotici, до истека мандата управног одбора Завода.

РЕШЕЊЕ

II

I
Матилд Варга, представница оснивача, именује се за председницу Надзорног одбора Међуопштинског завода за заштиту
споменика културе у Суботици - Községközi Műemlékvédelmi
Intézet Szabadka - Međuopćinski zavod za zašitu spomenika kulture u
Subotici, до истека мандата Надзорног одбора Завода.

I

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-589/2020
Нови Сад, 16. децембар 2020. године

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-587/2020
Нови Сад, 16. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1097.
На основу члана 113. став 4. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. и 12. и
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 16. децембра 2020. године, донела је
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17. децембар 2020.

РЕШЕЊЕ

II

I

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

Др Дора Калоци, доктор медицине, спец. психијатрије, разрешава се дужности вршиоца дужности директорa Дома здравља
„Др Јанош Хаџи″ Бачка Топола, на коју је именованa Одлуком
о преузимању оснивачких права над Домом здравља „Др Јанош
Хаџи″ Бачка Топола, 127 Број: 022-827/2019-01 од 18. децембра
2019. године.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-617/2020
Нови Сад, 16. децембар 2020. године

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-619/2020
Нови Сад, 16. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1100.
На основу чл. 113. став 4. и 117. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. и 12. и
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 16. децембра 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I

1098.
На основу чл. 113. став 4. и 117. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. и 12. и
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 16. децембра 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

I
Др Чила Илеш, доктор медицине, спец. радиологије, именује
се за вршиоца дужности директора Дома здравља „Др Јанош
Хаџи″ Бачка Топола.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-620/2020
Нови Сад, 16. децембар 2020. године

Др Здравко Ждрале, доктор медицине, специјалиста интерне медицине, именује се за вршиоца дужности директора Дома
здравља „Др Бошко Вребалов″ Зрењанин.

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

127 Број: 022-618/2020
Нови Сад, 16. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1101.
На основу чл. 113. став 4. и 118. став 1. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9.
и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 16. децембра 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I

1099.
На основу члана 113. став 4. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. и 12. и
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 16. децембра 2020. године, донела је

Мр сци. др Здравку Ждрале, доктору медицине, спец. интерне медицине, магистру медицинских наука у области хигијене и
медицинске екологије, престаје дужност вршиоца дужности директора Завода за јавно здравље Зрењанин, због истека мандата.
II

РЕШЕЊЕ

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

I

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Др Гордана Ђурић, доктор медицине, разрешава се дужности
вршиоца дужности директорa Дома здравља „Др Бошко Вребалов″ Зрењанин, на коју је именованa Одлуком о преузимању оснивачких права над Домом здравља „Др Бошко Вребалов″ Зрењанин, 127 Број: 022-827/2019-05 од 18. децембра 2019. године.

127 Број: 022-621/2020
Нови Сад, 16. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

17. децембар 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

1102.
На основу чл. 113. став 4. и 117. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. и 12. и
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 16. децембра 2020. године, донела је

2020. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/19, 12/20, 19/20, 22/20
и 25/20), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 16. децембра 2020. године,
до н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
I
Др Предраг Рудан, доктор медицине, специјалиста микробиологије са паразитологијом, именује се за вршиоца дужности
директора Завода за јавно здравље Зрењанин, на период од шест
месеци.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-622/2020
Нови Сад, 16. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1103.
На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16 и
113/17, 95/2018, 31/19, 72/19 и 149/20), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/19, 12/20, 19/20,
22/20 и 25/20), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 16. децембра 2020. године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
O УКИДАЊУ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 127 БРОЈ: 401-7/2020-83
ОД 02. ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ
1. Укида се Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 БРОЈ: 401-7/2020-83, од 02. децембра 2020. године.
2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за спорт и омладину и Покрајински секретаријат за финансије.
3. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије,
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве,
одобрава се Разделу 17 Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, Програм 1505 Регионални развој, Програмска активност 1011 Подршка пројектима у области развоја
спорта, функционална класификација 810 Услуге рекреације и
спорта, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања
буџета, износ од 16.567.711,25 динара (словима: шеснаест милиона пет стотина шездесет седам хиљада седамсто једанаест
динара и 25/100) на економској класификацији 463 Трансфери
осталим нивоима власти, односно 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти, а због недовољно планираних средстава
на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења.
Годишњи план и периодично право потрошње – квота – за
апропријације из става 1. ове тачке увећавају се за 16.567.711,25
динара.
2. Одобрено повећање апропријације за Управу за капитална
улагања Аутономне покрајине Војводине, по основу употребе
средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду према
буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења усмериће се
Општини Бела Црква, а намењена су за финансирање завршетка
изградње школске фискултурне сале с пратећим садржајем и реконструкцијом мале сале у Белој Цркви.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Управа за капитална улагања Аутономне покрајине
Војводине и Покрајински секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Управа за капитална улагања
Аутономне покрајине Војводине преузеће обавезу на основу писаног уговора, или другог правног акта, уколико другачије није
законом прописано.
5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-7/2020-100
Нови Сад, 16. децембар 2020. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-7/2020-83-1
Нови Сад, 16. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1104.
На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16 и
113/17, 95/2018, 31/19,72/19 и 149/20), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за

Број 66 - Страна 2105

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1105.
На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 ‒ испр., 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16
и 113/17, 95/2018, 31/19, 72/19 и 149/20), те члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине
Војводине за 2020. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/19,
12/20, 19/20, 22/20 и 25/20), као и члана 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 16.
децембра 2020. године, д о н о с и

Страна 2106 - Броj 66

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

17. децембар 2020.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину и
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије,
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава
се Разделу 13 – Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност, Програм 0201 Развој
науке и технологије, Програмска активност 1008 Подршка раду
центра за привредно-технолошки развој, функционална класификација 150 Опште јавне услуге – истраживање и развој, извор
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, износ
од 20.834.746,34 динара (словима: двадесет милиона осам стотина тридесет четири хиљаде седам стотина четрдесет шест
динара и 34/100), на економској класификацији 451 Субвенције
јавним нефинансијским предузећима и организацијама , односно
4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама, а због недовољно планираних средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења.

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину и
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије,
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава
се Разделу 13 – Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност, Програм 0201 Развој
науке и технологије, Програмска активност 1007 Подршка раду
научних институција, функционална класификација 150 Опште
јавне услуге –истраживање и развој, извор финансирања 01 00
Општи приходи и примања буџета, износ од 14.000.000,00 динара (словима: четрнаест милиона динара и 00/100), на економској класификацији 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, односно 4512 Капиталне субвенције
јавним нефинансијским предузећима и организацијама, а због недовољно планираних средстава на апропријацији за реализацију
намене из тачке 2. овог решења.

Годишњи план и периодично право потрошње – квота – за
апропријације из става 1. ове тачке увећавају се за 20.834.746,34
динара.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, по
основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу и
распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења усмериће се установи – Центру за привредно-технолошки
развој Војводине, Баноштор – Андревље за финансирање расхода
и обавеза текућег пословања установе.

Годишњи план и периодично право потрошње – квота – за
апропријације из става 1. ове тачке увећавају се за 14.000.000,00
динара.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност,
по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу
и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог
решења усмериће се Научном институту за прехрамбене технологије, Нови Сад, за суфинансирање набавке опреме – течног
масеног хроматографа – за анализу пестицида и других састојака у храни и биљкама, ради осигурања безбедности и квалитета
хране.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност и Покрајински секретаријат за финансије.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност и Покрајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
високо образовање и научноистраживачку делатност преузеће
обавезу на основу писаног уговора, или другог правног акта, уколико другачије није законом прописано.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
високо образовање и научноистраживачку делатност преузеће
обавезу на основу писаног уговора, или другог правног акта, уколико другачије није законом прописано.

5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.

5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-7/2020-101
Нови Сад, 16. децембар 2020. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

127 Број: 401-7/2020-102
Нови Сад, 16. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1106.

1107.

На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 ‒ испр., 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16
и 113/17, 95/2018, 31/19, 72/19 и 149/20), те члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине
Војводине за 2020. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/19,
12/20, 19/20, 22/20 и 25/20), као и члана 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 16.
децембра 2020. године, д о н о с и

На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 ‒ испр., 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16
и 113/17, 95/2018, 31/19, 72/19 и 149/20), те члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине
Војводине за 2020. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/19,
12/20, 19/20, 22/20 и 25/20), као и члана 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 16.
децембра 2020. године, д о н о с и

17. децембар 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину и
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије,
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава
се Разделу 12 – Покрајинском секретаријату за урбанизам и
заштиту животне средине, Програм 0404 Управљање заштитом животне средине, Програмска активност 1002 Управљање и
промоција, функционална класификација 560 Заштита животне
средине некласификована на другом месту, извор финансирања
01 00 Општи приходи и примања буџета, износ од 1.000.000,00
динара (словима: један милион динара и 00/100) на економској
класификацији 426 Материјал, односно 4269 Материјал за посебне намене, а због непланираних средстава на апропријацији за
реализацију намене из тачке 2. овог решења.
Годишњи план и периодично право потрошње – квота – за
апропријације из става 1. ове тачке увећавају се за 1.000.000,00
динара.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду према
буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења намењено
је за трошкове реализације програма „За чистије и зеленије школе у Војводини” односно за едукативне пакете (приручник, сет
дидактичког материјала и игара под називом: „Цегер еколошких
идеја”) за учење о заштити природе и заштити животне средине.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине и Покрајински секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
урбанизам и заштиту животне средине преузеће обавезу на основу писаног уговора, или другог правног акта, уколико другачије
није законом прописано.
5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-7/2020-103
Нови Сад, 16. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1108.
На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16,
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113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за
2020. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/19, 12/20, 19/2, 22/20
и 25/20), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 16. децембра 2020. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за
финансије, Раздео 10 – Покрајински секретаријат за финансије,
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 08 – Покрајинском секретаријату за
здравство, Програм 1803 Развој квалитета и доступности здравствене заштите, Програмска активност 1010 Обезбеђење несметаног функционисања и подизање квалитета здравствене заштите,
функционална класификација 760 Здравство некласификовано на
другом месту, економскa класификацијa 463 Трансфери осталим
нивоима власти, односно 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти, износ од укупно 30.000.000,00 динара (словима: тридесет милиона динара и 00/100), од чега из извора финансирања
01 00 Општи приходи и примања буџета – 23.000.000,00 динара, а
из извора финансирања 13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – 7.000.000,00 динара, због непланираних средстава
на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења.
Годишњи план и периодично право потрошње – квота – за
апропријације из става 1. ове тачке увећавају се за 30.000.000,00
динара.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за здравство, по основу употребе средстава текуће буџетске
резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама
из тачке 1. овог решења, усмериће се Буџетском фонду за лечење
обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити
у Републици Србији, с циљем помоћи деци и младима узраста
до 18 година, који болују од тешких болести које се не могу успешно лечити у Републици Србији, односно за њихово лечење у
иностранству.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за здравство и Покрајински
секретаријат за финансије.
4. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-7/2020-104
Нови Сад, 16. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић
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1068. Покрајинска скупштинска одлука о Дугорочном
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1091. Решења о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Завода за културу војвођанских
Словака - Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov за
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1103. Решење о укидању Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-7/2020-83-1
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