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Поштоване грађанке и грађани Војводине,
као што знате јавни расходи у Републици Србији финансирају се преко буџета Републике, буџета
аутономне покрајине, буџета општина и градова.
Скупштина Аутономне покрајине Војводине је 21. децембра 2017. године усвојила покрајински буџет за
2018. годину. Зашто нам је буџет толико важан? Зато што у структури прихода видимо колико се
очекује да ће Покрајина прикупити новца и из којих извора, а у структуру расхода - економске,
социјалне и друге циљеве које желимо да постигнемо коришћењем тог новца.
Будући да је сам текст буџета Аутономне покрајине Војводине обиман - има преко 600 страна и да
захтева предзнање из области јавних финансија, путем овог водича ћемо покушати, као и прошле
године, да вам на лак и једноставан начин представимо, како приходну, тако и расходну страну
буџета за ову годину.
Искористио бих ову прилику да истакнем да, захваљујући доброј сарадњи са Владом Републике Србије и
заједничком дефинисању приоритетних инвестиционих улагања на територији АП Војводине, у 2018.
години уз обезбеђену подршку и учешће средстава из буџета Републике Србије, настављамо
реализацију започетих и започињемо реализацију нових стратешких пројеката. То су: завршетак
изградње моста преко Дунава у Новом Саду, изградња зграде Радио телевизије Војводине, наставак
адаптације позоришта у Суботици, израда пројектне документације за будућу брзу саобраћајницу
Нови Сад - Зрењанин – Борча и други пројекти.
Такође, као веома значајан пројекат издвојио бих изградњу Центра за развој спорта и образовање
омладине Војводине на Летенци, а за који је буџетом за 2018. годину постављена пројекција средстава
потребних за реализацију овог трогодишњег пројекта.
Надам се да ће вам овај кратки водич кроз буџет Покрајине омогућити да добијете основне
информације о томе како се прикупљају и на шта ће се трошити средства буџета Аутономне
покрајине Војводине у 2018. години.
Израда буџета, најједноставније речено, јесте прављене избора из мноштва јавних потреба које је
потребно испунити. У овом процесу, свакако је важно чути глас заједнице, односно грађанки и грађана.
У том смислу сврха овог водича јесте да се унапреди разумевање овог процеса како би јавност имала
значајнију улогу у његовом креирању.
ПРЕДСЕДНИК ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ
Игор Мировић
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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
Аутономне покрајине Војводине у којем се налази седиште покрајинских органа.
Војводину карактерише богатство квалитетним обрадивим земљиштем, велика густина
насељености и демографско шаренило.
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 (Нови Сад, Зрењанин, Кикинда, Вршац, Панчево, Сремска
Митровица, Сомбор и Суботица) и тридесет седам општина.

2

I УВОД
1. СВРХА И САДРЖАЈ ВОДИЧА
Сврха овог водича је да се грађанкама и грађанима Војводине, као и медијима, приближи
буџет Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину.
Након уводног дела, у којем се објашњава шта је буџет, у другом делу се говори о томе шта
Аутономна покрајина Војводине 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
Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину.
2. ЈАВНЕ ПОТРЕБЕ И ЈАВНИ ПРИХОДИ
Грађанке и грађани Војводине очекују да им централна (републичка) и локална власт
(општинска, градска и покрајинска), обезбеди задовољавање оних потреба које они не могу
да задовоље на индивидуалном нивоу. То су потребе у области здравства, социјалне
сигурности, образовања, безбедности, енергетике, саобраћаја, заштите животне средине,
привредног и економског развоја, као и потребе у другим областима.
Са друге стране, централној и локалној власти потребна су средства како би своју улогу и
очекивања грађана могле да испуне. Зато, поједностављено речено, централна и локална
власт прикупља средства од грађана и привреде кроз порезе, акцизе, таксе, доприносе,
накнаде и распоређује их у складу са потребама и интересимна грађана. То је и основни
разлог зашто модерног грађанина Војводине интересује како се њихова средства троше на
покрајинском нивоу, односно како покрајинска администрација води јавне финансије.
3. ШТА ЈЕ БУЏЕТ?
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. Стога је буџет 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.
Суштински, буџетом се предвиђа колико држава и локална власт очекују да ће прикупити
новца, и како ће очекивану количину новца расподелити и потрошити у једној буџетској
години. Тако је буџет средство путем ког се владине политике и програми трансформишу у
услуге за грађане. Будући да су буџетска средства увек ограничена, односно да су потребе
грађана увек веће од расположивих ресурса, владе кроз буџет утврђују приоритете потрошње.
Приоритетни буџетски циљеви у припреми и извршењу буџета су макроекономска
стабилност, ниска инфлација, економски развој, подстицање регионалног развоја и смањење
финансијског ризика.
Буџет усваја највише представничко тело, парламент државе, покрајине, локалне самоуправе.
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II КОЈЕ ЈАВНЕ ПОСЛОВЕ И НАДЛЕЖНОСТИ
ВРШИ АП ВОЈВОДИНА?
1. УСТАВНЕ И ЗАКОНСКЕ НАДЛЕЖНОСТИ
Аутономна покрајина Војводина је посебна, јединствена територијална и управна целина чији
су положај, делокруг и надлежности утврђени Уставом Републике Србије, Статутом Аутономне
покрајине Војводине, Законом о утврђивању надлежности АП Војводине и другим законима.
Највиши правни акт Покрајине је Статут Аутономне покрајине Војводине. Статут Аутономне
покрајине Војводине доноси њена скупштина, уз претходну сагласност Народне скупштине
Републике Србије.

2. КОЈА ПИТАЊА УРЕЂУЈЕ ПОКРАЈИНА?
Сходно Уставу, а у складу са законом, Аутономна покрајина 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;

•

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.
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3. ШТА ПОКРАЈИНА ОСНИВА?
Покрајина, сходно Закону о утврђивању надлежности Аутономне покрајине 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 и

•

друге установе и службе.

4. ШТА ПОКРАЈИНА УРЕЂУЈЕ И ОБЕЗБЕЂУЈЕ?
Сходно Закону, Аутономна покрајина 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;

•

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
Аутономна покрајина Војводина, преко својих органа, као поверене послове од стране
Републике Србије, врши инспекцијски надзор на територији Аутономне покрајине 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
Аутономна покрајина 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 Аутономна покрајина 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 2018. ГОДИНУ
Скупштина Аутономне покрајине Војводине је на седници одржаној 21. децембра 2017.
године донела Покрајинску скупштинску одлуку о буџету Аутономне покрајине Војводине за
2018. годину (у даљем тексту: Одлука о буџету) и иста је објављена у „Службеном листу АП
Војводине“, број 57/2017, а налази се и на сајту Покрајинског секретаријата за финансије.
Одлука о буџету је један од најзначајнијих правних, економских и политичких докумената
Покрајине којом се планирају приходи и примања и расходи и издаци буџета Аутономне
покрајине Војводине за 2018. годину, односно обезбеђује се редовно финансирање функција
и послова из надлежности Аутономне покрајине Војводине утврђених Законом о утврђивању
надлежности Аутономне покрајине Војводине, Статутом Аутономне покрајине Војводине и
другим прописима.
Одлуком су:
-

процењени приходи, примања, вишак прихода и пренетa неутрошенa средстава из
ранијих година и утврђени су расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине
за 2018. годину;

-

утврђена је висина буџетског дефицита и укупног фискалног дефицита и извори за
његово финансирање, као и обим задуживања у 2018. години за финансирање текуће
ликвидности;

-

уређено је 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 и

-

утврђен је број и структура запослених по корисницима јавних средстава за које су у
целини или делимично обезбеђена средства за плате.

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА заједно са процењеним износом пренетих неутрошених средстава
из ранијих година и расходи и издаци пројектовани су у износу од 68,6 милијарди динара.
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1. ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
Укупни приходи и примања заједно са процењеним износом пренетих неутрошених
средстава из ранијих година пројектовани су у износу од 68.565.841.300,72 динара. Средства
буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину планирана су да се остваре из
следећих извора финасирања:
1) ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА која се преносе из буџета Републике чине највећи део
приходне стране буџета Покрајине. Ова средства износе 42,2 милијардe динара и
намењена су за финансирање расхода за запослене у образовању; за наменске и
ненаменске трансфере јединицама локалне самоуправе; за финансирање поверених
послова и за финансирање капиталних пројеката на територији Аутономне Покрајине
Војводине.
2) ПОРЕСКИ ПРИХОДИ су пројектовани у износу од 13,8 милијарди динара и планирано је
да се остваре из дела прихода од пореза на зараде - 5,5 милијарди динара и из дела
прихода од пореза на добит правних лица - 8,3 милијарде динара.
3) НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ пројектовани су у износу од 7,5 милијарди динара.
Најзначајнији приходи у овој групи прихода планирани су од накнада који се остварују
по посебним законима, а фискално су најзначајније накнаде у области водопривреде.
4) НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА процењена су у износу од 4,8 милијарди
динара.
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У поређењу са обимом покрајинског буџета за 2017. годину, који је усвојен у месецу децембру
2016. године (основна одлука), предлог буџета АП Војводине за 2018. годину повећан је за 5
милијарди динара, или за 7,8%, док су у односу на ребалансирани обим буџета за 2017.
годину процењени приходи и примања, односно расходи и издаци повећани за 1,2 милијарде
динара, или за 1,7%.
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2. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
Укупни расходи и издаци планирани су у износу од 68,6 милијарди динара. Утрошак средстава
или расходи и издаци се у буџетском систему класификују на више начина. У овом водичу
ћемо приказати њихову структуру према економској, функционалној, програмској и
организационој класификацији.
2.1

Економска класификација

Економска класификација расхода и издатака приказује појединачна добра и услуге на које се
средства троше као и извршена трансферна плаћања, чиме се стиче увид у врсту расхода која
је финансирана из буџета, као што су трансфери, субвенције, расходи за запослене, отплата
камата, коришћење услуга и роба и друго.

Расходи који спадају у категорију ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ чине највећи део
буџета - 72% и обухватају расходе за исплату, пре свега трансфера осталим нивоима власти.
Највећи део средстава планиран унутар ове категорије расхода усмериће се као трансфер
установама образовања - 31,1 милијарда динара; буџетима општина и градова као наменски
и ненаменски трансфер - 8,9 милијарди динара; за социјалну заштиту; за реализацију пројекта
Нови Сад 2021- европска престоница културе; за решавање питања избеглица и друго.
Остали трансфери јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине, у смислу
подстицаја регионалном развоју, капиталним улагањима и подстицајима у другим областима
планирани су у износу од 8 милијарди динара, од којих 4,9 милијарди динара за капитална
улагања преко Управе за капитална улагања АП Војводине. У оквиру ове групе расхода
планирано је и 1,2 милијарде динара установама социјалне и здравствене заштите.
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СУБВЕНЦИЈЕ из буџета су планиране у укупном износу од 9,2 милијарде динара. Субвенције
су средства која су буџетом планирана како би Покрајина помогла предузећима, физичким
лицима или одређеним секторима економије, као на пример пољопривреди за коју је
намењен и највећи део средстава - 5,6 милијарди динара. Такође планирана је и капитална
субвенција Радио телевизији Војводине за изградњу пословног објекта у износу од 2,4
милијарде динара, док ће 790 милиона динара бити усмерено за развој предузетништва,
запошљавање и туризам, а 319,4 милиона динара - за субвенције у области информисања, пре
свега на језицима националних заједница и др. У оквиру ове групе расхода планирана су и
подстицаји за подршку субјектима који реализују пројекте подржане средствима Европске
уније.
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ представљају све врсте трошкова за запослене, како за директне
тако и за индиректне кориснике буџета АП Војводине и планирани су у износу од 2,9
милијарди динара. У овој групи расхода билансирани су расходи за плате, додаци и накнаде
запослених и социјални доприноси на терет послодавца; средства за накнаде у натури;
социјална давања запосленима; накнаде трошкова за запослене; награде запосленима и
остали посебни расходи, као и средства за посланички додатак. У оквиру ове групе расхода
планирана су средства за запослене у покрајинским органима, организацијама, службама и
дирекцијама, као и средства за запослене за индиректне кориснике буџета АП Војводине.
На име расхода за КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА планирана су средства у износу од 2,3
милијарде динара и ова средства ће се користити за финансирање трошкова: платног промета
и банкарских услуга; услуга комуникација; осигурања; закупа имовине и пословног простора;
услуга за електричну енергију и грејање; комуналних услуга; службених путовања у земљи и
иностранству; превоза, смештаја и дневница (исхране) на службеном путу; услуга по уговору;
специјализованих услуга; текућих поправки и одржавања - зграда и опреме, намештаја,
електричне и електронске опреме, административне опреме, возног парка и пословног
простора; набавку административног материјала и друго.
Издаци за ОСНОВНА СРЕДСТАВА планирани су у укупном износу од 1,4 милијарде динара. У
овој групи планирана су средства за финансирање инвестиционих пројеката на територији АП
Војводине; средства за капитално одржавање зграда и објеката Покрајине; средства за
набавку неопходне опреме и нематеријалне имовине за покрајинске органе, службе и
установе.
За ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ по кредитима из ранијих година средства су планирана у износу од
1,1 милијарде динара, а за СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ - исплату
социјалне помоћи за различите категорије становништва планирана су средства у износу од
686,85 милиона динара. Најзначајнији износ средстава у овој групи расхода - 655 милиона
динара намењен је за реализацију подршке породицама за подстицање рађања трећег детета
и подршку породицама за биомедицински потпомогнуто оплођење.
За све ОСТАЛЕ РАСХОДЕ планирана су средства у износу од 1,2 милијарде динара. У овој
групи расхода, најзначајнија по обиму су средства за дотације невладиним организацијама 589,2 милиона динара и средства сталне и текуће буџетске резерве 268,9 милиона динара,
затим средства за отплату камата и пратећи трошкови задуживања, средства за набавку
залиха и друго.
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2.2

Функционална класификација

Ова класификација исказује издатке по функционалној намени и независна је од организације
која ту функцију спроводи. Функционалну класификацију чине категорије, групе и класе.
Постоји десет категорија које групишу опште циљеве и задатке, и то: ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ (ШИФРА
1); ОДБРАНА (ШИФРА 2); ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ (ШИФРА 3); ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ (ШИФРА 4); ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ (ШИФРА 5); ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ (ШИФРА 6); ЗДРАВСТВО (ШИФРА 7); РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ,
КУЛТУРА И ВЕРЕ (ШИФРА 8); ОБРАЗОВАЊЕ (ШИФРА 9) И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (ШИФРА 0). Групе и класе садрже

детаљнију разраду садржаја категорија и начина на које се ти циљеви остварују. Група се
означава двоцифреном шифром, а класа троцифреном шифром.
У следећем графичком приказу дата је структура расхода буџета АП Војводине за 2018. годину
исказана по категоријама:
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Највећи део средстава буџета АП Војводине у 2018. години, сходно функционалној
класификацији, усмериће се на област ОБРАЗОВАЊА - 32,6 милијарди динара или 48% и то за:
У динарима

910 ПРЕДШКОЛСКО И ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
920 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
940 ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ
960 ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊУ
980 ОБРАЗОВАЊЕ НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ
ОБРАЗОВАЊЕ:

17.683.982.000,0
7.731.249.000,0
6.147.097.000,0
953.139.894,2
132.548.476,6
32.648.016.370,7

За ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ опредељено је - 13,7 милијарди динара или 20%. У оквиру ове
категорије средства ће се усмерити за финансирање следећих група расхода:

421 ПОЉОПРИВРЕДА
450 САОБРАЋАЈ
474 ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ
411 ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ
430 ГОРИВО И ЕНЕРГИЈА
412 ОПШТИ ПОСЛОВИ ПО ПИТАЊУ РАДА
473 ТУРИЗАМ
422 ШУМАРСТВО
490 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ НЕКЛАСИФИКОВАНИ НА ДРУГОМ МЕСТУ
423 ЛОВ И РИБОЛОВ
442 ПРОИЗВОДЊА
460 КОМУНИКАЦИЈЕ
ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ:

У динарима
6.779.472.114,6
3.547.307.546,2
1.038.910.530,2
1.029.399.568,0
368.928.827,3
293.709.140,4
283.100.000,0
205.000.000,0
106.562.417,6
46.000.000,0
25.000.000,0
25.000.000,0
13.748.390.144,4

Највећи део средстава у области пољопривреде усмериће се за интегрално управљање
водама – 4,4 милијарде динара и за заштиту, уређење, коришћење и управљање
пољопривредним земљиштем - 1,6 милијарди динара.
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За финансирање ОПШТЕ ЈАВНИХ УСЛУГА опредељено је - 12,1 милијарда динара, или 18%.
Средства ће се усмерити на следеће класе расхода:

180 ТРАНСФЕРИ ОПШТЕГ КАРАКТЕРА ИЗМЕЂУ РАЗЛИЧИТИХ НИВОА ВЛАСТИ

У динарима
8.279.291.938,0

170 ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ ДУГА
133 ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ
111 ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ
160 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ

1.220.000.000,0
1.039.038.366,7
561.822.289,9
303.238.260,2

140 ОСНОВНО ИСТРАЖИВАЊЕ
112 ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ

217.632.107,0
171.583.746,0

131 ОПШТЕ КАДРОВСКЕ УСЛУГЕ
110 ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И

127.905.926,0
97.383.390,9

СПОЉНИ ПОСЛОВИ

150 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ
ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ:

42.000.000,0
12.059.896.024,6

Највећи део средстава у овој категорији расхода биће усмерен као ненаменски и наменски
трансфери општинама и градовима - 8,3 милијарде динара; за отплату главнице и камата
по раније узетим кредитима – 1,2 милијарде динара и 1 милијарда динара планирана је за
остале опште услуге администрације.
За функцију РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ КУЛТУРА И ВЕРЕ опредељено је 6,1 милијарда динара, или
9% средстава и то за:

830 УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ШТАМПАЊА
820 УСЛУГЕ КУЛТУРЕ
810 УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА
840 ВЕРСКЕ И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
УКУПНО:

У динарима
2.731.122.298,6
2.289.105.918,2
998.282.345,2
114.432.940,9
6.132.943.502,9

У оквиру класе 830 Услуге емитовања и штампања планирана су средства за изградњу
зграде Радио телевизије Војводине у износу од 2,4 милијарде динара, а у оквиру класе 820
Услуге културе највећи део средстава планиран је за јачање културне продукције и
уметничког стваралаштва - 1,1 милијарда динара и 556,8 милиона динара за наставак
адаптације, реконструкције и доградње Народног позоришта у Суботици.
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2.3

Програмска структура буџета
У милионима динара

НАЗИВ ПРОГРАМА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Основно образовање
Регионални развој
Систем локалне самоуправе
Средње образовање
Високо образовање
Интегрално управљање водама
Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем
Управљање јавним дугом
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Подршка раду органа јавне управе
Подршка у образовању ученика и студената
Породично-правна заштита грађана
Предшколско васпитање
Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју
Развој инфраструктуре здравствених установа
Унапређење система заштите културног наслеђа
Политички систем
Систем јавног информисања
Управљање заштитом животне средине
Подстицаји развоју конкурентности привреде
Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Развој науке и технологије
Уређење и развој у области туризма
Развој система спорта
Интервенцијска средства
Развој шумарства и ловства
Социјална заштита
Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система
Заштита природе
Активна политика запошљавања
Уређење и надзор у области планирања и изградње
Подршка приступању Србије ЕУ
Планирање и спровођење енергетске политике
Уређење и надзор у области пољопривреде
Уређење и надзор у области саобраћаја
Информационе технологије и електронска управа
Уређење и надзор у области здравства
Развој квалитета и доступности здравствене заштите
Управљање робним резервама
Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система
Подршка раду Владе
Уређење и развој система у области културе и информисања
Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи
Систем јавне управе
Енергетска ефикасност
Развој спортске инфраструктуре
Управљање минералним ресурсима
Евиденција, управљање и располагање јавном својином
Превентивна здравствена заштита
Безбедно друштво
Координација и спровођење политике у области спољних послова
Омладинска политика
Телекомуникације и информационо друштво
Борачко-инвалидска заштита
Сарадња државе са црквама и верским заједницама
Ревизија јавних средстава
Уређење и управљање у систему правосуђа
Уређење система рада и радно-правних односа

УКУПНО:

Одлука за 2018.
17.076,95
10.127,56
8.344,69
7.731,25
6.174,35
4.410,12
1.647,12
1.220,00
1.118,19
939,36
785,22
700,61
607,04
570,77
570,00
485,29
405,53
341,25
340,08
338,09
287,50
284,63
283,10
280,81
268,93
251,00
213,52
190,37
182,01
163,18
162,70
161,23
157,54
151,47
125,48
121,87
118,75
117,50
106,56
105,30
104,67
103,31
100,00
94,78
91,00
66,80
52,00
46,20
46,00
40,19
36,47
29,00
25,00
15,52
15,48
13,20
11,33
8,00

68.565,84

15

2.4

Ко су корисници покрајинског буџета?

За финансирање свих надлежности буџетом АП Војводине обезбеђена су средства за рад 26
директних корисника буџета:
СКУПШТИНУ АП ВОЈВОДИНЕ И СЛУЖБУ СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,
ПОКРАЈИНСКУ ВЛАДУ И СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ
12 ПОКРАЈИНСКИХ СЕКРЕТАРИЈАТА,
ДИРЕКЦИЈУ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ,
7 УПРАВА И СЛУЖБИ,
ПРАВОБРАНИЛАШТВО АП ВОЈВОДИНЕ И
ПОКРАЈИНСКОГ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА – ОМБУДСМАНА.
Средствима буџета АП Војводине, преко директних корисника, финансира се рад још 19
установа -индиректних корисника, од чега 12 установа у области културе, а осталих 7 у области
социјалне заштите, образовања, заштите животне средине, спорта и програма развоја.
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.
Како би се поједини буџетски приходи и расходи и издаци водили одвојено, ради
остваривања циља који је предвиђен посебним прописом, као индиректни корисници
покрајинског буџета, у оквиру главне књиге трезора АП Војводине отворени су евиденциони
рачуни - буџетски фондови и то: за воде, за шуме, за развој ловства и за спровођење мера
развојне политике АП Војводине
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Распоред средстава буџета АП Војводине за 2018. године према ОРГАНИЗАЦИОНОЈ
КЛАСИФИКАЦИЈИ приказан је у следећој табели:
у динарима
РАЗДЕО ГЛАВА

КОРИСНИЦИ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ
ДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ

01
02
03
04

00
00
00
00

05

00

06

00

07
08

00
00

09
10

00
00

11
12

00
00

13
14
15
16
17
18
19
20

00
00
00
00
00
00
00
00

21
22

00
00

23
24
25
26

00
00
00
00

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
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
ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ

05
05
05
06
07
09
09
15

01
02
03
01
01
01
02
01

11
12
12
21
21

01
01
02
01
02

Буџетски фонд за воде АП Војводине
Буџетски фонд за шуме АП Војводине
Буџетски фонд за развој ловства АП Војводине
Педагошки завод Војводине
Установе културе (12 установа)
Покрајински завод за социјалну заштиту
Центар за породични смештај и усвојење - Нови Сад
Покрајински завод за спорт и медицину спорта
Буџетски фонд за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине
Војводине
Покрајински буџетски фонд за заштиту животне средине
Покрајински завод за заштиту природе
Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију
Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама

УКУПНО ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ БУЏЕТА

Одлука за 2018.
61.742.958.429,87
281.447.115,00
109.580.526,00
27.663.334,34
117.193.907,44
2.369.354.634,78
26.185.082.148,12
617.260.760,99
852.249.657,77
992.238.929,29
10.023.634.944,16
437.386.297,30
501.670.061,54
6.802.324.659,91
454.757.442,64
312.438.809,47
728.423.311,69
9.845.777.047,95
106.562.417,64
781.007.213,69
46.201.714,74
34.161.419,27
18.325.400,00
13.201.477,99
18.786.342,35
41.598.028,70
24.630.827,10
6.822.882.870,85
4.410.117.479,83
205.000.000,00
46.000.000,00
25.741.708,68
1.452.753.442,96
24.524.456,93
25.172.205,10
64.173.049,67
350.000.000,00
16.223.265,00
138.154.762,07
21.842.110,21
43.180.390,40

68.565.841.300,72
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3. ПРЕГЛЕД НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ ПРОЈЕКАТА И РАСХОДА КОЈИ ИМАЈУ
КАПИТАЛНИ КАРАКТЕР У 2018. ГОДИНИ

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ
Назив програмске активности/пројекта

Износ у
динарима

%
учешћа

1 Изградња техничке документације за изградњу брзе саобраћајнице државног пута
првог Б реда број 12 (Нови Сад - Зрењанин) и државног пута првог Б реда број 13
(Зрењанин - Борча) - Војвођанско П

536.000.000 37,9%

2 Изградња центра за развој спорта и образовања омладине Војводине на Летенци

350.000.000 24,7%

3 Набавка 21 новог опремљеног санитетског возила

100.000.000 7,1%

4 Набавка цевастог зида мобилних брана за одбрану од поплава

40.000.000 2,8%

5 Пројекат "Одговор на свеприсутне ванредне ситуације у пограничној области" - под
акронимом ЕМБЕР

29.992.606 2,1%

6 Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица-Баја

27.000.000 1,9%

7 Реконструкција слободних површина у оквиру музејског комплекса Музеја
присаједињења у Новом Саду

25.000.000 1,8%

8 Израда пројектно техничке документације за бициклистичку стазу Нови Сад - Београд

18.000.000 1,3%

УКУПНО 1 - 8
УКУПНО ИЗ БУЏЕТА У 2018. ГОДИНИ

1.125.992.606 79,5%
1.415.908.196
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РАСХОДИ КОЈИ ИМ АЈУ КАПИТАЛНИ КАРАКТЕР
Назив програмске активности/пројекта

Износ
у динарима

%
учешћа

1 Уређење, коришћење и заштита од вода

3.827.675.400,00 23,6%

2 Изградња пословног објекта Јавне медијске установе "Радиотелевизија Војводине"

2.370.360.000,00 14,6%

3 Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре

1.842.126.928,09 11,3%

4 Подршка пројектима у области локалног и регионалног
економског развоја

923.910.530,21

5,7%

5 Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду

790.000.000,00

4,9%

778.585.309,32

4,8%

7 Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите

649.759.345,47

4,0%

8 Подршка уређењу пољопривредног земљишта

561.100.000,00

3,5%

9 Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде
"Народно позориште - Народно казалиште - Népszínház" у
Суботици

556.800.000,00

3,4%

10 Подршка коришћењу пољопривредног земљишта

550.000.000,00

3,4%

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

431.000.000,00

2,7%

12 Уређење и коришћење вода

409.996.055,66

2,5%

13 Подршка пројектима у области развоја спорта

271.670.486,07

1,7%

14 Изградња Сентандрејског пута у Новом Саду

253.700.000,00

1,6%

15 Одрживи развој и унапређење шумарства

183.735.159,21

1,1%

16 Подршка пројектима у области образовања, ученичког и
студентског стандарда

167.917.894,16

1,0%

17 Заштита вода од загађивања

128.639.774,17

0,8%

6

Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне
средине

УКУПНО 1-17
УКУПНО ИЗ БУЏЕТА У 2018. ГОДИНИ

14.696.976.882 90,5%
16.242.422.444
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