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АП ВОЈВОДИНА

О Војводини
Војводина је аутономна покрајина грађанки и грађана који у њој живе и налази на
северу Републике Србије. Простире се на површини од 21.536 km². Лежи у југоисточном
делу Панонске низије. Реке Дунав, Сава и Тиса деле је на Срем, Банат и Бачку.
У Војводини је, по попису из 2011. године живело 1.931.809 становника, или 26,9%
укупног становништва Републике Србије - 7.186.862. Град Нови Сад је
административни центар АП Војводине у којем се налази седиште покрајинских органа.
Војводину карактерише богатство квалитетним обрадивим земљиштем, општа
привредна и културна развијеност, велика густина насељености и демографско
шаренило.

Управо из ових разлога регион Војводине је данас у самом врху европских региона по
привлачењу инвестиција, што је резултат укрштања низа мера Покрајинске владе које
су за стране инвеститоре биле опредељујуће да дођу у наш регион.
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Војводина је подељена на седам управних округа: Севернобачки са седиштем у
Суботици, Западнобачки са седиштем у Сомбору, Јужнобачки са седиштем у Новом
Саду, Севернобанатски са седиштем у Кикинди, Средњобанатски са седиштем у
Зрењанину, Јужнобанатски са седиштем у Панчеву и на Сремски округ чије је седиште
у Сремској Митровици.

Војводина је регија где се традиционално негују вишејезичност, вишекултуралност и
вишеконфесионалност које представљају вредности од посебног значаја за грађане
Војводине, при чему се посебним мерама и активностима помаже међусобно
упознавање и уважавање језика, култура и вероисповести.
У Војводини је у службеној употреби шест језика: српски, мађарски, словачки, хрватски,
румунски и русински.
Поред Срба, који чине 66,8% становништва, у Војводини живи преко 25 националних
или етничких заједница које заједно чине 33,2% становништва, и то: Мађари - 13,0%,
неизјашњени - 4,2%, Словаци - 2,6%, Хрвати - 2,4%, Роми - 2,2%, регионална
припадност - 1,5%, Румуни - 1,3%, Црногорци - 1,1%, Буњевци - 0,9%, Русини - 0,7%,
Југословени - 0,6%, Македонци - 0,5%, Украјинци - 0,2%, Муслимани - 0,2%, Немци 0,2%, Албанци - 0,1%, Словенци - 0,1%, Бугари - 0,1%, Горанци - 0,1%, Руси - 0,1% и
остали.
Војводина има осам градова и тридесет седам општина. У градовима живи 52,1%
становника, а у општинама 47,9%, и то:
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Редни
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
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13
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ОПШТИНА,
ОДНОСНО ГРАД
НОВИ САД
СУБОТИЦА
ПАНЧЕВО
ЗРЕЊАНИН
СОМБОР
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
СТАРА ПАЗОВА
КИКИНДА
БАЧКА ПАЛАНКА
РУМА
ВРШАЦ
ИНЂИЈА
КУЛА
ВРБАС
БЕЧЕЈ
ШИД
КОВИН
БАЧКА ТОПОЛА
ОЏАЦИ
АПАТИН
ТЕМЕРИН
ЖАБАЉ
КАЊИЖА
КОВАЧИЦА
НОВИ БЕЧЕЈ
СЕНТА
АЛИБУНАР
ПЕЋИНЦИ
БЕЛА ЦРКВА
АДА
ЖИТИШТЕ
СРБОБРАН
ТИТЕЛ
БЕОЧИН
БАЧ
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СЕЧАЊ
МАЛИ ИЂОШ
ЧОКА
ПЛАНДИШТЕ
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
ИРИГ
ОПОВО
НОВА ЦРЊА
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
ОПШТИНЕ
ГРАДОВИ
УКУПНО

БРОЈ СТАНОВНИКА
(коначни резултати
пописа 2011.)
341.625
141.554
123.414
123.362
85.903
79.940
65.792
59.453
55.528
54.339
52.026
47.433
43.101
42.092
37.351
34.188
33.722
33.321
30.154
28.929
28.287
26.134
25.343
25.274
23.925
23.316
20.151
19.720
17.367
16.991
16.841
16.317
15.738
15.726
14.405
13.418
13.267
12.031
11.398
11.336
11.269
10.866
10.440
10.272
8.750
924.532
1.007.277
1.931.809

%
учешћа
17,7%
7,3%
6,4%
6,4%
4,4%
4,1%
3,4%
3,1%
2,9%
2,8%
2,7%
2,5%
2,2%
2,2%
1,9%
1,8%
1,7%
1,7%
1,6%
1,5%
1,5%
1,4%
1,3%
1,3%
1,2%
1,2%
1,0%
1,0%
0,9%
0,9%
0,9%
0,8%
0,8%
0,8%
0,7%
0,7%
0,7%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,5%
0,5%
0,5%
47,9%
52,1%
100,0%
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Основни појмови у буџету
БУЏЕТ – свеобухватан план прихода и примања и план расхода и издатака, представља
основни документ економске политике извршне власти на свим нивоима.
БУЏЕТСКА (ФИСКАЛНА) ГОДИНА – период од дванаест месеци, од 1. јануара до 31.
децембра календарске године. Буџет се доноси за период од једне фискалне године и
важи за годину за коју је донет.
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ – разлика између укупног износа прихода и примања
остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и
издатака за набавку нефинансијске имовине.
РЕБАЛАНС БУЏЕТА – промена закона о буџету Републике Србије, односно одлуке о
буџету локалне власти у току буџетске године.
ЈАВНИ ПРИХОДИ – приходи остварени обавезним плаћањима пореских обвезника,
правних и физичких лица која користе одређено јавно добро или јавну услугу, као и сви
други приходи које остварују корисници буџетских средстава и средстава организација
за обавезно социјално осигурање.
ЈАВНИ РАСХОДИ – расходи за робе, услуге и друга давања које држава обезбеђује без
директне и непосредне надокнаде.
ПРИМАЊА – средства која се остварују продајом нефинансијске и финансијске имовине
и задуживањем.
ИЗДАЦИ – издаци за набавку нефинансијске и финансијске имовине и отплату кредита.
ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА – новчана средства, потраживања, акције и удели у
капиталу правних лица, хартије од вредности и друга улагања у правна лица.
ЗАДУЖИВАЊЕ – уговарање кредита, односно издавање хартија од вредности, у складу
са посебним законом.
НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА – некретнине (зграде и грађевински објекти), опрема,
драгоцености, природна имовина (земљиште, подземна блага, шуме, воде),
нематеријална имовина (компјутерски софтвер, књижевна и уметничка дела, патенти,
goodwill имовина), залихе (робне резерве, залихе производње и залихе робе).
ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА – новчана средства, потраживања, акције и удели у
капиталу правних лица, хартије од вредности и друга улагања у правна лица.
ПРОГРАМ – скуп мера које корисници буџетских средстава спроводе у складу са својим
кључним надлежностима и утврђеним средњорочним циљевима. Састоји се од
програмских активности и/или пројеката. Утврђује се и спроводи од стране једног или
више корисника буџетских средстава и није временски ограничен.
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – текућа и континуирана делатност корисника буџетских
средстава, која није временски ограничена и чијим спровођењем се постижу циљеви
који доприносе достизању циљева програма. Утврђује се на основу уже дефинисаних
надлежности корисника буџетских средстава и део је програма.
ПРОЈЕКАТ – временски ограничен подухват корисника буџетских средстава чијим
спровођењем се постижу циљеви пројекта, односно програма.
ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА – исказује расходе и издатке по функционалној
намени за одређену област и независна је од организације која ту функцију спроводи.
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА – исказује буџетске приходе и примања на основу
прописа или уговора који одређују изворе прихода, односно примања, као и расходе и
издатке према економској намени (појединачна добра и услуге и извршена трансферна
плаћања).
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КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ – пројекти изградње и капиталног одржавања зграда и
грађевинских објеката инфраструктуре, укључујући услуге пројектног планирања,
обезбеђивање земљишта за изградњу, као и пројекти који подразумевају улагања у
опрему, машине и другу нефинансијску имовину, а у функцији су јавног интереса.
АПРОПРИЈАЦИЈА – одлуком о буџету дато овлашћење извршном органу власти за
трошење јавних средстава до одређеног износа и за одређене намене за буџетску
годину.
КОНСОЛИДАЦИЈА – исказивање прихода и примања и расхода и издатака више
међусобно повезаних буџета и ванбуџетских фондова, као да се ради о јединственом
субјекту; да би се избегло двоструко рачунање, консолидацијом се искључују међусобни
трансфери између истих, као и између различитих нивоа власти.
ПОРЕСКИ ПРИХОДИ – врста јавних прихода које држава прикупља обавезним
плаћањима пореских обвезника без обавезе извршења специјалне услуге заузврат.
ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК – свако физичко или правно лице које је на основу закона дужно
да плати порез.
НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ – врста јавних прихода који се наплаћују правним и физичким
лицима за коришћење јавних добара (накнаде), пружање одређене јавне услуге (таксе),
због кршења уговорних или законских одредби (пенали и казне), као и приходи које се
остваре употребом јавних средстава.
КОРИСНИЦИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА – директни и индиректни корисници буџетских
средстава Републике Србије, односно локалне власти.
СУБВЕНЦИЈА – пренос средстава примаоцима за подстицање производње добара или
пружање услуга.
ДОНАЦИЈА – наменски бесповратан приход, који се остварује на основу писаног
уговора између даваоца и примаоца донације.
ДОПРИНОС – наменски јавни приход, нпр. за здравствено и пензијско осигурање, али
може бити и комуналног карактера, за коришћење јавних површина, објеката и уређаја.
ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ – аутономна покрајина, општина и град.
АМАНДМАН – предлог измена и допуна предлога буџета.
ПРИВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ – у случају недоношења буџета у року утврђеном
буџетским календаром, врши се привремено финансирање у времену од најдуже прва
три месеца фискалне године.
РОДНО ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ
равноправности у буџетски процес.

–

представља

увођење

принципа

родне
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Грађански буџет
I УВОД
1. Сврха и садржај водича
Сврха овог водича је да се грађанкама и грађанима Војводине, као и медијима,
приближи буџет, односно да се на једноставан начин упознају са буџетом АП Војводине
за 2017. годину.
Након уводног дела, у којем се објашњава шта је буџет, у другом делу се говори о томе
шта АП Војводина ради, које су њене уставне и законске надлежности и ко су
корисници покрајинског буџета, док је у трећем делу дата структура прихода и расхода
буџета АП Војводине за 2017. годину.

2. Јавне потребе и јавни приходи
Грађани Војводине очекују да им централна и локална власт - општинска, градска и
покрајинска, обезбеде задовољавање оних потреба које они не могу да задовоље на
индивидуалном нивоу. То су потребе у области безбедности, здравства, образовања,
социјалне сигурности, енергетике, саобраћаја, заштите животне средине, привредног и
економског развоја, као и потребе у другим областима, а које они не могу да задовоље на
индивидуалном нивоу.
Са друге стране, централној и локалној власти потребна су средства како би своју улогу
и очекивања грађана могли да испуне. Зато, поједностављено речено, централна и
локална власт узимају средства од грађана и привреде и распоређују их. То је и основни
разлог зашто грађане Војводине интересује како се њихова средства троше на
покрајинском нивоу, односно како покрајинска администрација води јавне финансије.

3. Шта је буџет?
Реч буџет потиче од француске речи bougette која је представљала торбицу у којој су
средњовековни трговци држали свој новац.
Буџет је изузетно значајан правни, економски и политички акт сваке земље, односно
сваке политичко територијалне заједнице за чије су остварење заинтересовани сви
субјекти - грађани, политичке партије, медији...
Буџет је план којим се предвиђа колико ће се новца од грађана и привреде у току једне
године прикупити и како ће се тај новац трошити. Суштински, буџетом се предвиђа
колико држава очекује да ће прикупити новца, и како ће очекивану количину новца
расподелити и потрошити.

Буџет усваја највише представничко тело, парламент државе, покрајине, локалне
самоуправе.
Приоритетни буџетски циљеви у припреми и извршењу буџета су макроекономска
стабилност, ниска инфлација, економски развој, подстицање регионалног развоја и
смањење финансијског ризика.
7

Италијански политичар Марко Мингети изрекао је следећу мисао:

„Покажите ми буџет па ћу вам рећи каква је политичка, економска и друштвена
структура те државе.“
4. Шта је буџет АП Војводине?
Сваки буџет, па тако и покрајински, представља план прихода и примања и расхода и
издатака за буџетску, односно календарску годину.
Одлука о буџету АП Војводине је један од најзначајнијих правних, економских и
политичких докумената Покрајине. То је правни акт којим се предвиђају и одобравају
приходи и примања и расходи и издаци на нивоу АП Војводине за период од годину
дана.
У водичу ће се, због поједностављења, углавном говорити о покрајинским приходима и
расходима. Међутим, у буџетској терминологији, осим појмова прихода и расхода,
постоје и појмови - примања и издаци.
Приходи и расходи се користе у рачуну прихода и расхода и односе се на прикупљање и
дистрибуцију јавних прихода и продају и набавку нефинансијске имовине.
Примања и издаци се билансирају у рачуну финансирања и односе се на финансијску
имовину, на узимање, давање и отплату кредита и зајмова.
Укратко, приходи и расходи се везују за нефинансијске, а примања и издаци - за
финансијске трансакције.
Буџет Аутономне покрајине Војводине износи најмање 7% у односу на буџет Републике
Србије, с тим што се три седмине од буџета Аутономне покрајине Војводине користи за
финансирање капиталних расхода.

Буџетски приходи и примања морају бити у равнотежи са буџетским расходима и
издацима.
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Како би се јавност информисала о детаљима потрошње буџетских средстава, због своје
сложености дат је шематски приказ поједностављеног примера класификације расхода
на начин како се то представља у буџету:

Раздео

05 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

Глава

0500 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Програм

0103 Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју

Програмска
активност

1001 Програм мера подршке за спровођење пољопривредне
политике за развој села на територији АПВ

Функционална
класификација

421 Пољопривреда

Економска
класификација

451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Извор
финансирања

01 Приходи из буџета

II КОЈЕ ЈАВНЕ ПОСЛОВЕ И НАДЛЕЖНОСТИ
ВРШИ АП ВОЈВОДИНА?
1. Уставне и законске надлежности
АП Војводина је посебна, јединствена територијална и управна целина чији су
положај, делокруг и надлежности утврђени Уставом Републике Србије, Статутом АП
Војводине, Законом о утврђивању надлежности АП Војводине и другим законима.
Највиши правни акт Покрајине је Статут Аутономне покрајине Војводине. Статут АП
Војводине доноси њена скупштина, уз претходну сагласност Народне скупштине
Републике Србије.

2. Која питања уређује Покрајина?
Сходно Уставу, а у складу са законом, АП Војводина уређује питања од покрајинског
значаја у области:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

остваривања људских и мањинских права;
просторног планирања и развоја;
пољопривреде;
водопривреде;
шумарства;
лова;
риболова;
туризма;
угоститељства;
бања и лечилишта;
заштите животне средине;
индустрије и занатства;
друмског, речног и железничког саобраћаја и уређивања путева;
приређивања сајмова и других привредних манифестација;
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•
•
•
•
•
•
•
•

просвете;
спорта;
културе ;
здравствене и социјалне заштите;
јавног информисања;
управљања покрајинском имовином;
очувања природних реткости и научног, културног и историјског наслеђа и
у другим областима утврђеним законом.

3. Шта Покрајина оснива?
Покрајина, сходно Закону о утврђивању надлежности АП Војводине (у даљем тексту:
Закон), на својој територији оснива:
• пољопривредне службе;
• прогнозно-извештајну службу;
• јавно предузеће за газдовање водама на територији АП Војводине;
• јавно предузеће за газдовање шумама на територији АП Војводине;
• установе предшколског и обавезног основног образовања и васпитања;
• установе средњег образовања и васпитања;
• самосталне високошколске установе;
• установе ученичког и студентског стандарда;
• архиве, музеје, библиотеке, позоришта, заводе и друге установе у области
културе;
• здравствене установе и то: општу болницу, специјалну болницу, клинику,
институт, клинички центар, завод за јавно здравље, завод за трансфузију крви и
завод за антирабичну заштиту;
• установе социјалне заштите за смештај корисника осим установа које оснива
локална самоуправа;
• бање и лечилишта;
• Туристичку организацију АП Војводине и друге организације за унапређивање и
развој туризма;
• Покрајински завод за социјалну заштиту;
• Покрајински завод за заштиту природе;
• Здравствени савет Војводине и Етички одбор Војводине;
• друге установе и службе.

4. Шта Покрајина уређује и обезбеђује?
Према Закону, АП Војводина, између осталог, уређује и обезбеђује:
• остваривање права националних мањина на територији АП Војводине на
образовање на матерњем језику, на свим нивоима образовања, у складу са
законом;
• услове и начин управљања, заштите, одржавања и финансирања државних
путева II реда;
• средства за рад, инвестиционо и текуће одржавање и опремање установа
културе, односно средства за финансирање дела њихових програма;
• коришћење минералних и термалних вода и климатских ресурса;
• унутрашњи пловидбени превоз;
• контролу коришћења и заштиту природних ресурса и добара на територији АП
Војводине;
• оснивање, категоризацију и начин рада сајамских центара и утврђује мрежу
сајамских и других привредних манифестација;
• услове за рад, односно обављање делатности Покрајинског завода за спорт и
других организација у области спорта чији је оснивач АП Војводина и
• услове за рад у другим областима.
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5. Инспекцијски надзор
АП Војводина, преко својих органа, као поверене послове од стране Републике Србије,
врши инспекцијски надзор на територији АП Војводине у области:
• јавних путева, друмског, речног и железничког саобраћаја;
• просторног планирања и урбанизма;
• изградње објеката;
• просвете - предшколског, основног
и средњег образовања и васпитања и
ученичкког и студентског стандарда;
• социјалне заштите;
• старатељства;
• финансијске подршке породици са децом;
• санитарног надзора;
• заштите животне средине;
• службене употребе језика и писма;
• кинематографије;
• рударства;
• геолошких истраживања;
• енергетике;
• водопривреде;
• шумарства;
• ловства;
• спорта;
• заштите ауторских и сродних права;
• заштите и одрживог коришћења рибљег фонда и промета риба и
• другим областима утврђеним законом.

6. Полагање испита
АП Војводина образује комисије и организује полагање испита:
• за лиценцу за наставнике, васпитаче и стручне сараднике у предшколским
установама, основним и средњим школама;
• за директоре и секретаре предшколских установа и основних и средњих школа;
• за запослене у установама заштите културних добара;
• за запослене у библиотекама;
• за локалног туристичког водича и туристичког пратиоца;
• за кандидате из области рударства и геолошких истраживања;
• за лица која обављају послове на одржавању објеката за транспорт и
дистрибуцију природног гаса, као и за лица на пословима руковалаца у тим
објектима;
• државног стручног испита.
Такође АП Војводина образује Испитни одбор и организује полагање правосудног
испита.
АП Војводина, у складу са Уставом Републике Србије и Статутом АП Војводине, уређује
надлежност, избор, организацију и рад органа и служби које оснива.
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III БУЏЕТ ПОКРАЈИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
Одлука о буџету Аутономне покрајине Војводине донета је на седници Скупштине АП
Војводине одржаној 20. децембра 2016. године („Службени лист АПВ“ број 69/2016).

1. Приходи и примања и пренета неутрошена средства из ранијих година
Сходно Покрајинској скупштинској одлуци о буџету Аутономне покрајине Војводине за
2017. годину, укупни приходи и примања заједно са пренетим неутрошеним средствима
из ранијих година планирани су у износу од 63.605.785.308,94 динара.
Укупни приходи и примања планирани су у износу од 59.057.845.140,28 динара, а
пренета неутрошена средства у износу од 4.547.940.168,66 динара.
ОПИС
I
1

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 1+2
ПРИХОДИ

ИЗНОС
У ДИНАРИМА

СТРУКТУРА

59.057.845.140,28

93%

56.647.911.335,28

89%

38.168.976.757,99

60%

6.762.934.577,29

11%

1.1.

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

1.2.

НЕПОРЕСКИ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ

1.3.

ПОРЕСКИ ПРИХОДИ

11.716.000.000,00

18%

ПРИМАЊА

2.409.933.805,00

4%

2.398.283.805,00

4%

11.650.000,00

0%

4.547.940.168,66

7%

2
2.1.

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

2.2.

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

II
III

ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА
СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

100%

63.605.785.308,94

2. Расходи и издаци
Укупни расходи и издаци планирани су у износу од 63.605.785.308,94 динара.
Текући расходи - расходи за запослене, расходи за коришћење услуга и роба, отплате
камата и пратећи трошкови задуживања, субвенције, донације, дотације и трансфери,
права из социјалног осигурања и социјалне заштите и остали расходи, као и средства
резерве планирани су у износу од 59.609.264.524,23 динара, а издаци за отплату
главнице и набавку финансијске и нефинансијске имовине у износу од
3.996.520.784,71 динар.
ОПИС
1

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

2

ИЗДАЦИ

2.1.

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

2.2.

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

3

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 1+2

ИЗНОС
У ДИНАРИМА
59.609.264.524,23

СТРУКТУРА
94%

3.996.520.784,71

6%

3.109.660.324,00

5%

886.860.460,71

1%

63.605.785.308,94

100,0%

12
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3. Ко су корисници покрајинског буџета?
За финансирање свих надлежности буџетом АП Војводине обезбеђена су средства за
рад 25 директних корисника буџета - Скупштине АП Војводине, Покрајинске владе, 12
покрајинских секретаријата, 9 служби, Правобранилаштва АП Војводине и
Покрајинског заштитника грађана – Омбудсмана.
Средствима буџета АП Војводине, преко директних корисника, финансира се рад 19
индиректних корисника у области културе, јавног информисања, социјалне заштите,
образовања, заштите животне средине, спорта и програма развоја.

РАЗДЕО

У питању је финасирање рада Архива Војводине, Музеја Војводине, Покрајинског завода
за заштиту споменика културе, Српског народног позоришта, Галерије ликовне
уметности –поклон- збирке Рајка Мамузића, Народног позоришта у Суботици, Музеја
савремене уметности Војводине, Војвођанског синфонијског оркестра, Позоришног
музеја Војводине, Спомен-збирке Павле Бељански, Завода за културу Војводине,
Издавачког завода Форум, Педагошког завода Војводине, Покрајинског завода за
заштиту природе, Покрајинског завода за социјалну заштиту, Центра за породични
смештај и усвојење, Покрајинског завода за спорт и медицину спорта, Едукативног
центра за обуке у професионалним и радним вештинама и Информативног центра за
пословну стандардизацију и сертификацију.
КОРИСНИЦИ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ

ПЛАНИРАНИ
РАСХОДИ
2017.

учешће

1

2

3

4

ДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ
9

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

8
12

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНУ ИСТРАЖИВАЧКУ
ДЕЛАТНОСТ
УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АП ВОЈВОДИНЕ
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

24
5
25
16
15
6

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И
РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

23.676.803.808,3

37,2%

11.932.003.667,9

18,8%

6.201.938.000,0
6.122.578.976,0

9,8%
9,6%

3.247.169.681,6

5,1%

973.250.626,5
859.582.406,1

1,5%
1,4%

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ СА
ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

746.805.919,2

1,2%

580.242.369,5
472.839.666,0

0,9%
0,7%

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

412.487.447,3

0,6%

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

405.793.827,9

0,6%

СКУПШТИНА АП ВОЈВОДИНЕ

294.442.181,4

0,5%

14
10

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

279.664.988,1

0,4%

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ
САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

253.407.652,3

0,4%
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11
7
13
1

ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ

124.028.998,4

0,2%

4

СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

120.890.723,8

0,2%

2

СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

113.612.000,0

0,2%

17
23

СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ

67.601.951,1

0,1%

УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АП ВОЈВОДИНЕ

53.076.000,0

0,1%

20

ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН

42.200.000,0

0,1%

3
21

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

27.948.438,3

0,0%

ПРАВОБРАНИЛАШТВО АП ВОЈВОДИНЕ

23.046.388,6

0,0%

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АП
ВОЈВОДИНЕ
ДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ УКУПНО

19.951.000,0

0,0%

14.927.000,0

0,0%

57.066.293.718,1

89,7%

18
22
I

14

РАЗДЕО

КОРИСНИЦИ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ

ПЛАНИРАНИ
РАСХОДИ
2017.

учешће

ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ
5

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ АП ВОЈВОДИНЕ

4.491.000.000,0

7

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

1.457.926.514,9

2,3%

5

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ШУМЕ АП ВОЈВОДИНЕ

224.550.089,0

0,4%

11

ПЕДАГОШКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ

99.275.750,5

0,2%

14

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА

64.651.511,9

0,1%

5

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АП ВОЈВОДИНЕ

47.042.828,1

0,1%

17

ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА

44.200.000,0

0,1%

25

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

27.675.581,6

0,0%

ПЕДАГОШКИ ЗАВОД ВОЈВОДИНЕ

25.783.680,0

0,0%

25

ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ - НОВИ САД

25.343.510,0

0,0%

17

ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ПОСЛОВНУ СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И СЕРТИФИКАЦИЈУ

23.418.860,0

0,0%

11

ПОКРАЈИНСКИ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

8.623.265,0

0,0%

9

II

ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ УКУПНО
УКУПНО I+II

7,1%

6.539.491.590,8

10,3%

63.605.785.308,9

100,0%

4. Структура прихода и примања у 2017. години
Укупна средства буџета АП Војводине за 2017. годину планирани су у износу од 63,6
милијарди динара.
Ради лакшег разумевања структуре прихода и примања буџета, кратко ћемо објаснити
економску класификацију. На овај начин се приходи и примања исказују на основу акта
заснованог на закону или на основу уговора који одређује изворе прихода или примања.
Пратећи шифре из Стандардног класификационог оквира и контног плана стиче се
увид у врсту прихода и примања као што су порези, трансфери, продаја имовине,
задуживање. Структура покрајинског буџета у 2017. години према економској
класификацији може се видети из следећег приказа:
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Структура прихода и примања буџета Војводине према изворима финансирања,
односно према основу остварења средстава у 2017. години је следећа:

5. На шта ће се усмерити средства буџета Војводине у 2017. години ?
Грађанке и грађани Војводине треба да знају да се средства покрајинског буџета троше
у складу са одређеним приниципа. То су:
 принцип ефикасности, који указује на рационално трошење и контролу трошења
средстава,
 принцип економичности који тежи постизању максималних резултата уложеним
средствима,
 принцип ефективности који упућује да се из постојећих средстава обезбеде
најбољи ефекти,
 принцип потпуности - обавеза приказивања свих расхода, као и
 принцип тачности који указује да се сви расходи морају тачно и у потпуности
исказати.
Утрошак средстава или расходи и издаци се у буџетском систему класификују на више
начина. У овом водичу ћемо приказати њихову структуру према економској,
функционалној и програмској класификацији као и према секторима утрошка.
Економска класификација расхода и издатака приказује појединачна добра и услуге
на шта се троше средства као и извршена трансферна плаћања, чиме се стиче увид у
врсту расхода као што су трансфери, субвенције, расходи за запослене, отплата камата,
коришћење услуга и роба и друго.
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Структура покрајинског буџета у 2017. години према економској класификацији је
следећа:

Функционалном класификацијом расхода приказује се намена трошења средстава у
одређеној области. Функционалну класификацију чине категорије, групе и класе.
Категорије групишу опште циљеве и задатке државе, односно локалне власти и означене
су једноцифреном шифром. Групе и класе садрже детаљнију разраду садржаја
категорија и начина на које се ти циљеви остварују. Група се означава двоцифреном
шифром.
Категорије које садржи функционална класификација су:
1) Опште јавне услуге (шифра 1);
2) Одбрана (шифра 2);
3) Јавни ред и безбедност (шифра 3);
4) Економски послови (шифра 4);
5) Заштита животне средине (шифра 5);
6) Послови становања и заједнице (шифра 6);
7) Здравство (шифра 7);
8) Рекреација, спорт, култура и вере (шифра 8);
9) Образовање (шифра 9);
10) Социјална заштита (шифра 0).
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Ради лакшег разумевања функционалне класификације буџетских расхода и издатака,
даје се пример како је то представљено у буџету АП Војводине
Категорија 4

Економски послови

Група 42

Пољопривреда, шумарство, лов и риболов

Класа 421

Пољопривреда
Овде се обезбеђују средства за:
* администрацију пољопривредних послова и услуга; очување, мелиорацију
или проширивање обрадивих површина; аграрну реформу и уређивање
земљишта; надгледање и уређење пољопривреде,
* послове контроле поплава, системе за наводњавање и одводњавање,
укључујући донације и трансфере, кредите и субвенције за такве радове;
* послове и подршку програмима и пројектима за стабилизовање или
унапређење пољопривредних цена и прихода; послове или подршку
проширених услуга, ветеринарских услуга пољопривредницима, услуге
контроле и заштите од штеточина
* преглед усева и оцењивање усева,
* израду и давање општих информација, техничке документације и
статистике
о
пољопривредним
пословима
и
услугама,
као
и
* накнаде, донације и трансфере, односно субвенције пољопривредницима
за пољопривредне делатности, укључујући плаћања за ограничавање или
подстицање узгоја одређене врсте усева, односно за заштиту земљишта од
обрађивања.
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Структура расхода буџета АП Војводине, посматрајући секторе у које ће се усмеравати
средства у 2017. години је следећа:

Уколико се посматрају само текући расходи покрајинског буџета за 2017. годину,
њихова структура је следећа:
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ПРЕГЛЕД НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ ПЛАНИРАНИХ КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА
БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА 2017. ГОДИНУ
Назив пројекта
1
2
3
4

Износ у динарима

Набавка медицинске и лабораторијске опреме Подршка пројектима у области здравства и социјалне
заштите

250.000.000,00

Набавка опреме за сале за катетеризацију (ангиосале) за
извођење интервентних коронарних процедура

150.000.000,00

Набавка медицинске опреме "Каменица 2", Институт за
кардиоваскуларне болести Војводине

68.750.000,00

Набавка медицинске опреме "Каменица 2", Институт за
плућне болести Војводине

59.167.400,00

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА КОЈИ ИМАЈУ
КАПИТАЛНИ КАРАКТЕР ЗА 2017. ГОДИНУ
Назив пројекта
1

Износ у динарима

2

Уређење, коришћење и заштита од вода
Изградња пословног објекта Јавне медијске установе
"Радио-телевизија Војводине"

3

Подршка уређењу пољопривредног земљишта

985.421.249,62

4

Подршка коришћењу пољопривредног земљишта
Подршка пројектима у области саобраћајне
инфраструктуре
Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом
Саду
Подршка пројектима у области водопривреде и
заштите животне средине
Подршка пројектима у области здравства и социјалне
заштите

937.609.970,00

Уређење и коришћење вода
Програм мера подршке за спровођење пољопривредне
политике за развој села на територији АПВ

556.000.000,00

302.000.000,00

13

Заштита вода од загађивања
Подршка пројектима у области локалног и регионалног
економског развоја
Подршка пројектима у области заштите културног
наслеђа

14

Подршка пројектима у области развоја спорта

212.955.696,28

15

Одрживи развој и унапређење шумарства

197.550.089,00

16

Изградња и опремање здравствених установа у
државној својини чији је оснивач АП Војводина

190.000.000,00

17

Подршка пројектима у области образовања, ученичког
и студентског стандарда

146.010.544,67

18

Подршка фунционисању локалне самоуправе

103.000.000,00

19

Развој туристичког потенцијала АП Војводине
Подршка развоју предузетништва, микро, малих и
средњих привредних друштава

100.150.000,00

5
6
7
8
9
10
11
12

20

3.633.000.000,00
995.000.000,00

805.964.558,65
800.000.000,00
714.592.825,51
662.237.123,94

480.000.000,00

366.218.272,70
251.884.132,10

95.000.000,00
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Овим буџетом водило се рачуна и о мерама социјалне подршке, али са јасно
усмереним циљем.
Неке од тих мера су следеће:
 Подршка породицама за подстицање рађања – 634 милиона динара.
-

Од овог износа за породице у којој се роди треће дете месечно ће се усмерити
12.000,00 динара, што укупно износи 608 милиона динара. Подршка за треће
дете је двогодишњег карактера.

-

Подстицаји за вантелесну оплодњу код секундарног стерилитета – 25,6
милиона динара. Ова мера предвиђена је за рађање другог и сваког наредног
детета у номиналном износу од 160.000 динара за 160 породица.

 Подршка ученицима и студентима за регресирање превоза – 207 милиона
динара, и то: за превоз ученика 187 милиона динара, а 20 милиона динара за
превоз студената.
 Повећана је подршка избеглим, прогнаним и расељеним лицима тако што је у
буџету за Фонд за пружање помоћи избеглим, расељеним и прогнаним лицима
опредељено 60 милиона динара.

6. Програмско трошење у 2017. години
Програмска класификација исказује примања и издатке према задацима и
активностима корисника буџетских средстава који се спроводе у циљу ефикасног
управљања средствима по предложеним програмима.
Она исказује класификацију програма, програмских активности и пројеката
корисника буџетских средстава. Као oбaвeзнa за све кoрисникe буџeтских срeдстaвa
уведена је одлуком о буџету зa 2015. гoдину.
Прoгрaмски буџeт прeдстaвљa eфикaсaн мeхaнизaм зa спровођењe рeфoрмe jaвнe
упрaвe. Тaкав буџет oмoгућaвa бoљe упрaвљaњe учинкoм jaвнe упрaвe, вeћу oдгoвoрнoст
кoрисникa буџета, успoстaвљaњe снaжниjих вeзa измeђу гoдишњeг буџeтa, утврђивања
приоритетних рaсхoдa и издатака и спровођења jaвних пoлитикa, а тиме и вeћу
трaнспaрeнтнoст пoтрoшњe.
Ради лакшег разумевања програмског трошења буџетских средстава, даје се пример
програма „Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју“, у оквиру раздела 05:
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, на начин како
се то представља у буџету АП Војводине.
Након тога, дат је шематски приказ свих програма у буџету АП Војводине за 2017.
годину.
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0500 Покрајински секретаријат за пољопривреду,
водопривреду и шумарство

Раздео

0103 Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју

Програм
Функција

421 - Пољопривреда
Развој пољопривредног сектора кроз спровођење мера подстицаја у

Сврха

Опис

Циљ 1
Циљ 2

Програмска
активност
ПА

пољопривреди и руралном развоју
У оквиру овог програма спроводе се активности које имају за циљ повећање
конкурентности у пољопривредној производњи, увођење савремених
технолошких процеса у раду пољопривредних газдинстава, кроз које се
обезбеђује континуитет и унапређење живота на селу. Одрживи развој на
селу промовише се кроз подршку додавања вредности пољопривредним
производима на пољопривредним газдинствима, спровођењу локалних
стратегија, кредитне подршке, унапређење генетског и расног састава,
очување традиције и усвајање нових знања кроз рад пољопривредне
саветодавне службе.
Повећање продуктивности и конкурентности пољопривредних
газдинстава у складу са стандардима ЕУ
Повећање продуктивности и конкурентности пољопривредних
газдинстава у којима су жене носиоци регистрованог пољопривредног
газдинства
01031001 Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике
за развој села на територији АПВ

Сврха

Балансиран и социјално одржив развој руралних средина

Опис

Циљ 1
Циљ 2
Циљ 3
Циљ 4
Циљ 5
Циљ 6
Циљ 7
Програмска
активност
ПА

Ова програмска активност обухвата мере које се односе на инвестиције у
физичка средства пољопривредних газдинстава, инвестиције у прераду и
маркетинг пољоприврендих производа, органску производњу, економске
активности у смислу додавања вредности пољопривредним производима,
као и увођење и сертификацију система безбедности квалитета хране,
органских производа и производа са ознаком географског порекла, стручно
оспособљавање и активности стицања вештина, транфер знања и развој
саветодавства, спровођење локалних стратегија руралног развоја,
одгајивачки програм и одржавање традиционалних сеоских манифестација
Повећање економске ефикасности и дугорочне одрживости
пољопривредних газдинстава
Унапређење безбедности и квалитета хране, органских производа и
производа са ознаком географског порекла
Унапређење конкурентности пољопривредних газдинстава кроз
подршку инвестицијама у прераду пољопривредних производа
Подстицање одржавања традиционалних сеоских манифестација
Подршка младима у руралним подручјима кроз "старт уп" програме
Подршка женама носиоцима пољопривредних газдинстава у
руралним подручјима
Јачање капацитета руралног становништва и припадника основаних
партнерстава за територијални рурални развој
01031002 Кредитна подршка пољопривреди
Олакшани приступ изворима финансирања за пољопривредна газдинства

Сврха

под повољнијим условима

Опис

Циљ 1

Овом активношћу омогућен је олакшани приступ финансијским средствима
за РПГ и омогућени су повољнији услови за набавку нове пољопривредне
механизације, система и опреме за наводњавање, квалитетне расне стоке
за основно стадо, подизање нових заштићених простора, вишегодишњих
засада као и складишних капацитета. Овом врстом подстицаја жели се да
иначе високе каматне стопе за кредите намењене пољопривредним
произвођачима учине приступачнијим како би се допринело повећању
ратарске, повртарске и воћарско-виноградарске производње,
ревитализацији сточарске производње, али и обнови застареле
механизације и опреме.
Развој пољопривредне производње и прераде кроз стимулисање
инвестиција у пољопривредну механизацију и опрему, повећање и
побољшање квалитета сточног фонда и повећање ратарске,
повртарске и воћарске производње
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Уређење и надзор у
област и пољопривреде
0,13

Зашт ита, уређење,
коришћење и
управљање
пољ.земљиштем
2,48

Подст ицаји у
пољопривреди и
руралном развоју
0,63

Координација и
спровођење политике у
област и спољних
послова
0,01

Инт егрално управљање
водама
4,49

Планирање и
спровођење енергетске
полит ике
0,19

Р азвој шумарст ва и
ловст ва
0,27

Р азвој науке и
т ехнологије
0,35

Управљање зашт итом
животне средине
0,31

Зашт ита природе
0,11

Инт егрисано
управљање от падом,
хемикалијама и
биоцидним
производима
0,02

Енергетска
ефикасност
0,06

Управљање
минералним
ресурсима
0,06

Подршка приступању
Србије ЕУ
0,10

Подршка ефективном
коришћењу
Инст румената за
прет приступну помоћ
ЕУ и развојне помоћи
0,20

Евиденција,
управљање и
располагање јавном
својином
0,05

Подршка раду органа
јавне управе
1,12

Сист ем државне
управе
0,10

Сист ем локалне
самоуправе
8,25

Е-Управа
0,11

Уређење и надзор у
област и саобраћаја
0,06

Т елекомуникације и
информационо
друшт во
0,03

Уређење система рада
и радно правних
односа
0,01

Акт ивна политика
запошљавања
0,20

Социјална заштита
0,21

Породично-правна
зашт ит а грађана
0,68

Борачко-инвалидска
зашт ит а
0,02

Унапређење и заштита
људских и мањинских
права и слобода
0,30

Уређење и надзор у
област и планирања и
изградње
0,18

Уређење и развој
сист ема у области
култ уре и
информисања
0,11

Унапређење система
зашт ит е културног
наслеђа
0,50

Јачање културне
продукције и
умет ничког
ст варалаштва
1,08

Сист ем јавног
информисања
0,33

Р азвој система спорта
0,27

Омладинска политика
0,04

Р азвој спорт ске
инфраструктуре
0,04

Безбедно друштво
0,05

Р егионални развој
5,67

Уређење и развој у
област и туризма
0,20

Подст ицаји развоју
конкурентности
привреде
0,40

Привлачење
инвестиција
0,03

Уређење и управљање
у сист ему правосуђа
0,01

Уређење и надзор у
област и здравства
0,12

Превентивна
здравст вена заштита
0,05

Р азвој квалитета и
дост упности
здравст вене зашт ите
0,06

Р азвој инфраструктуре
здравст вених установа
0,19

Сарадња државе са
црквама и верским
заједницама
0,01

Уређење, надзор и
развој свих нивоа
образовног система
0,11

Предшколско
васпит ање
0,59

Основно образовање
15,84

Средње образовање
6,51

Високо образовање
5,55

Подршка у образовању
ученика и студената
0,71

Политички систем
0,42

Подршка раду Владе
0,10

Управљање јавним
дугом
3,24

Уређење, управљање и
надзор финансијског и
фискалног система
0,20

Р евизија јавних
средстава
0,01

Управљање робним
резервама
0,12

Инт ервенцијска
средства
0,32

у милијардама динара

Укупна средства у 2017. години: 63,61 милијарда динара распоређује се по програмима:
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7. Шта се променило у односу на 2016. годину?

Укупни расходи и издаци покрајинског буџета у 2017. години у односу на планиране у
2016. години већи су за 2,2 милијарде динара.
Посматрајући економску класификацију, смањење односно повећање појединих врста
расхода и издатака у 2017. години је следеће:

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ
за 764,58 милиона динара
ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ
ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
за 189,05 милиона динара
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
за 10,16 милиона динара
ОСТАЛИ РАСХОДИ
за 3,09 милиона динара

ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
за 2.572,84 милиона динара
СУБВЕНЦИЈЕ
за 961,62 милиона динара
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
за 238,34 милиона динара
СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ
за 144,13 милиона динара

ПОВЕЋАНИ СУ

СМАЊЕНИ СУ

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И
НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
за 766,28 милиона динара

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
за 28,79 милиона динара
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СЕРВИСИРАЊЕ ЈАВНОГ ДУГА
за 1.011,8 милиона динара
ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
за 197,2 милиона динара
НАУКА, ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ И
ИНОВАЦИЈЕ
за 168,7 милиона динара
ЕНЕРГЕТИКА, МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ И
РУДАРСТВО
за 63,8 милиона динара
ТРЖИШТЕ РАДА
за 40,1 милион динара
ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ
за 30,6 милиона динара
ЗДРАВСТВО
за 24,8 милиона динара
СПОРТ И ОМЛАДИНА
за 5,9 милиона динара
САОБРАЋАЈ И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА
за 2,8 милиона динара
ВЕРЕ И ДИЈАСПОРА
за 0,6 милиона динара

ЕКОНОМСКА И РАЗВОЈНА ПОЛИТИКА
за 1.312,6 милиона динара
ОБРАЗОВАЊЕ
за 1.271,4 милиона динара
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
за 450,5 милиона динара
ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
за 224,5 милиона динара
ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ
за 177,9 милиона динара
ИНТЕРВЕНЦИЈСКИ ПРОГРАМИ И РЕЗЕРВЕ
за 131,3 милиона динара
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
за 66,4 милиона динара
ЈАВНА БЕЗБЕДНОСТ
за 49,7 милиона динара
УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
за 37,3 милиона динара
КУЛТУРА, КОМУНИКАЦИЈЕ И МЕДИЈИ
за 27,6 милиона динара
ЉУДСКА ПРАВА И ГРАЂАНСКО ДРУШТВО
за 7,9 милиона динара
СУДСТВО И ПРАВНИ СИСТЕМ
за 1,7 милиона динара
СПОЉНИ ПОСЛОВИ
за 0,2 милиона динара

ПОВЕЋАНИ СУ

СМАЊЕНИ СУ

Анализирајући усмеравање средстава по секторима, смањење односно повећање у
2017. години имаће следећи сектори:

Добар буџет је предуслов за ефикасну реализацију утврђених јавних политака, а
одговорним и домаћинским пословањем обезбедиће се ефективна и ефикасна употреба
јавних средстава у остваривању циљева који су овим буџетом постављени.
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