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УВОД
1.

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ДОНОШЕЊЕ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О
ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
Правни основ за доношење Покрајинске скупштинске одлуке о завршном рачуну буџета

Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину, садржан је у члану 31. став 1. Статута Аутономне
покрајине Војводине („Службени гласник РС“, бр. 20/2014), члану 2. тачка 53. и члану 77. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС“, бр.54/09, 73/10.....113/17 и 95/2018) и члану 31. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АП Војводине“, бр. 37/2014).
У члану 31. став 1. Статута Аутономне покрајине Војводине утврђено је да Скупштина
Аутономне покрајине Војводине доноси буџет и завршни рачун, а да исти предлаже Покрајинска
влада.
У члану 2. тачка 53. Закона о буџетском систему, дефинисано је да је одлука о завршном рачуну
буџета локалне власти, акт којим скупштина локалне власти за буџетску годину утврђује укупно
остварене приходе, примања, расходе, издатке и финансијски резултат буџета локалне власти
(буџетски дефицит или суфицит) и рачун финансирања.
У члану 77. Закона о буџетском систему регулисано је да предлог одлуке о завршном рачуну
буџета локалне власти утврђује надлежни извршни орган локалне власти.
1.1. Акта на којима је засновано извршење буџета и израда завршног рачуна буџета за 2018. годину
Извршавање буџета, израда завршног рачуна буџета, израда Покрајинске скупштинске одлуке о
завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину и израда Извештаја о
извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину,
засновани су на следећим законима, подзаконским актима и другим прописима и интерним актима:
1. Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину
(„Службени лист АП Војводине“, број 57/2017);
2. Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018.
годину („Службени лист АП Војводине“, број 17/2018);
3. Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018.
годину („Службени лист АП Војводине“, број 29/2018);
4. Статут Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“, број 20/2014);
5. Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр, 108/2013. године,142/2014, 68/2015 др закон, 103/2015, 99/2016,
113/17 и 95/2018);
6. Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, број
37/2014, 54/2014-друга одлука, 37/2016 и 29/2017);
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7. Закон о буџету Републике Србије за 2018. годину ("Службени гласник РС", број 113/2017);
8. Закон о јавном дугу ("Службени гласник РС", број 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015 и 95/2018);
9. Уредба о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", број 125/2003 и 12/2006);
10. Уредба о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор (“Службени
гласник РС“, бр. 49/2010 и 63/2016);
11. Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника
буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и
буџетских фондова (“Службени гласник РС“, бр. 18/2015 и 104/2018);
12. Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем
("Службени гласник РС", број 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018,
93/2018 и 104/2018);
13. Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава
са тих рачуна ("Службени гласник РС", број 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017,
36/2018, 44/2018 – др закон и 104/2018);
14. Правилник о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и
начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе за
трезор ("Службени гласник РС", број 99/2018);
15. Правилник о заједничким основама, критеријумима и задацима за рад финансијске службе
директног корисника буџетских средстава ("Службени гласник РС", број 123/2003);
16. Правилник о начину коришћења и управљања средствима консолидованог рачуна трезора
Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“, број 23/2013);
17. Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења
буџета Аутономне покрајине Војводине ("Службени лист АП Војводине", број 40/2012);
18. Правилник о организацији и рачуноводственом обухватању главне књиге трезора Аутономне
покрајине Војводине и помоћних књига и евиденција;
19. Рачуноводствене политике;
20. Правилник о списку корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 105/2018);
21. Покрајинска уредба о роковима, начину и поступку пoвраћаjа неутрошених буџетских
средстава осталих корисника јавних средстава Аутономне покрајине Војводине на рачун
извршења буџета Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“, број 1/2019);
22. Покрајинска уредба о задужењу Аутономне покрајине Војводине (прихватању обавезе отплате
дуга) за пројекте у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије
(„Службени лист АП Војводине“, број 19/2010, 6/2011, 19/2011 и 19/2013);
23. Покрајинска уредба о давању Фонду за развој Републике Србије овлашћења директног
задужења за наплату са рачуна извршења буџета Аутономне покрајине Војводине као
средства обезбеђења отплате дуга за пројекте у функцији подстицања грађевинске индустрије
Републике Србије („Службени лист АП Војводине“, број 20/2010 и 1/2012);
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КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ ПРИПАДАЈУ КОНСОЛИДОВАНОМ РАЧУНУ ТРЕЗОРА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

У складу са чланом 2. тачкa 5. Закона о буџетском систему, корисници јавних средстава буџета
Аутономне покрајине Војводине су директни и индиректни корисници буџетских средстава, јавна
предузећа која је основала Аутономна покрајина Војводина, правна лица над којима Аутономна
покрајина Војводина има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од
50% гласова у управном одбору, друга правна лица код којих јавна средства чине више од 50% укупних
прихода остварених у претходној пословној години.
У члану 2. тачке 6, 7. и 8. Закона о буџетском систему дате су дефиниције:
•

Корисници буџетских средстава су директни и индиректни корисници буџетских средстава

Републике Србије, односно локалне власти;
•

Директни корисници буџетских средстава су органи и организације Републике Србије, односно

органи и службе локалне власти;
•

Индиректни корисници буџетских средстава су: правосудни органи, буџетски фондови, месне

заједнице, установе које је основала Република Србија, односно локална власт, над којима оснивач,
преко директних корисника буџетских средстава, врши законом утврђена права у погледу управљања и
финансирања.
У складу сa Правилником о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о
условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор, корисници јавних
средстава који припадају консолидованом рачуну трезора Аутономне покрајине Војводине, груписани
су на следећи начин:
1) Корисници јавних средстава који припадају јавном сектору и укључени су у консолидовани рачун
трезора Аутономне покрајине Војводине
- тип корисника јавних средстава 1 – Директни корисници буџетских средстава – покрајински органи,
управе, дирекција и службе које је основала АП Војводина.
- тип корисника јавних средстава 2 – Индиректни корисници буџетских средстава - буџетски фондови,
установе које је основала АП Војводина над којима као оснивач, преко директних корисника буџетских
средстава, врши законом утврђена права у погледу управљања и финансирања.
2) Остали корисници јавних средстава - који припадају јавном сектору, а који нису укључени у
консолидовани рачун трезора АП Војводине (у даљем тексту: Остали корисници јавних средстава)
- тип корисника јавних средстава 7 - Остали корисници јавних средстава: јавна предузећа које је
основала АП Војводина и правна лица над којима АП Војводина има директну или индиректну
контролу над више од 50% капитала или 50% гласова у органу управљања.

4

2.1

Kорисници јавних средстава који припадају јавном сектору и укључени су у консолидовани

рачун трезора Аутономне покрајине Војводине у 2018. години
Групи корисника јавних средстава који припадају јавном сектору и укључени су у консолидовани
рачун трезора АП Војводине у 2018. години, припадају директни и индиректни корисници буџетских
средстава покрајинског буџета.
2.1.1

Директни корисници буџетских средстава
У оквиру консолидованог рачуна трезора АП Војводине током 2018. године, платни промет је

обављало 26 директних корисника буџетских средстава и то: Скупштина Аутономне покрајине Војводине,
Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада, Секретаријат Покрајинске владе,
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Покрајински секретаријат за
културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, Покрајински секретаријат за здравство,
Покрајински секретаријат за финансије, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице, 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, Покрајински секретаријат за социјалну
политику, демографију и равноправност полова, Управа за заједничке послове покрајинских органа,
Служба за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине, Служба за управљање људским
ресурсима, Дирекција за робне резерве Аутономне покрајине Војводине, Покрајински заштитник грађана –
омбудсман, Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине, Служба за интерну ревизију корисника
буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине, Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине,
Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине и Служба за буџетску инспекцију Аутономне
покрајине Војводине.
2.1.2

Индиректни корисници буџетских средстава
Индиректни корисници буџетских средстава покрајинског буџета су буџетски фондови и

установе које је основала АП Војводина, над којима АП Војводина преко директних корисника
буџетских средстава врши законом утврђена права у погледу управљања и финансирања. Индиректни
корисници укључени у КРТ-581 груписани су у две групе:
1)

Индиректни корисници с подрачунима отвореним у оквиру консолидованог рачуна трезора АП

Војводине (КРТ-581)
У консолидовани рачун трезора АП Војводине, као индиректни корисници који своје пословање
обављају преко подрачуна, укључено је 19 корисника и то: Српско народно позориште, Покрајински
завод за заштиту споменика културе, Позоришни музеј Војводине, Музеј савремене уметности
Војводине, Музеј Војводине, Спомен збирка Павла Бељанског, Галерија ликовне уметности – поклон

5

збирка Рајка Мамузића, Архив Војводине, Народно позориште – Narodno kazalište – „Nepszinhaz”
Суботица, Завод за културу Војводине, Издавачки завод „Форум“ - Кönyvkiadó Intézet”, Војвођански
симфонијски оркестар, Педагошки завод Војводине, Покрајински завод за спорт и медицину спорта,
Покрајински завод за социјалну заштиту, Покрајински завод за заштиту природе, Информативни центар
за пословну стандардизацију и сертификацију, Едукативни центар за обуку у професионалним и радним
вештинама, Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад.
Завод за културу Војводине је дана 28. децембра 2018. године, на основу Решења о упису у судски
регистар, променио назив установе, тако да нови назив гласи: Културни центар Војводине „Милош
Црњански“.
2)

Индиректни корисници који немају подрачун у консолидованом рачуну трезора АП Војводине

(КРТ-581) - буџетски фондови
У складу са чланом 64. Закона о буџетском систему, у оквиру КРТ-а током 2018. године
функционисало је седам буџетских фондова са статусом индиректних буџетских корисника без
подрачуна у консолидованом рачуну трезора, као евиденциони рачуни у оквиру главне књиге трезора,
и то: Буџетски фонд за развој ловства Аутономне покрајине Војводине, Буџетски фонд за воде
Аутономне покрајине Војводине, Буџетски фонд за шуме Аутономне покрајине Војводине,
Покрајински буџетски фонд за заштиту животне средине, Буџетски фонд за спровођење мера развојне
политике Аутономне покрајине Војводине, Буџетски фонд за обнову културно – историјског наслеђа и
подстицања развоја Сремских Карловаца (основан 17. маја 2018. године) и Буџетски фонд за
пронаталитетну популациону политику Аутономне покрајине Војводине (основан 23. маја 2018.
године).
2.2 Oстали корисници јавних средстава који припадају јавном сектору, а који нису укључени у
консолидовани рачун трезора Аутономне покрајине Војводине у 2018. години
Остали корисници јавних средстава који припадају јавном сектору, а који нису укључени у
консолидовани рачун трезора АП Војводине:
•

Јавна предузећа: ЈП Завод за урбанизам Војводине Нови Сад, ЈВП „Воде Војводине” Нови

Сад, ЈП „Војводинашуме” Петроварадин.
•

правна лица над којима АП Војводина има директну или индиректну контролу над више од

50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору: Канцеларија за инклузију Рома Нови Сад,
Развојна Агенција Војводине доо Нови Сад, Фонд Европски послови Аутономне покрајине Војводине
Нови Сад, Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима Нови Сад, Институт за
низијско шумарство и животну средину Нови Сад, Научни институт за прехрамбене технологије Нови
Сад, Покрајински фонд за развој пољопривреде Нови Сад, Покрајински социјално-економски савет
Нови Сад, Пословни инкубатор Нови Сад – Business Incubator Novi Sad, Развојни фонд Аутономне
покрајине Војводине доо Нови Сад, Туристичка организација Војводине Нови Сад, Установа – Центар за
привредно-технолошки развој Војводине – Баноштор, Завод за културу Војвођанских Хрвата Суботица,
Завод за културу Војвођанских Мађара Сента, Завод за културу Војвођанских Румуна Зрењанин, Завод
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за културу Војвођанских Русина Нови Сад, Завод за културу Војвођанских Словака Нови Сад, Завод за
равноправност полова Нови Сад, Гаранцијски фонд Аутономне покрајине Војводине Нови Сад и
Институт „Биосенс“ Нови Сад.

3.

КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (КРТ-581)
У 2018. ГОДИНИ

Чланом 2. став 1. тачка 41. Закона о буџетском систему, дефинисан је консолидовани рачун
трезора локалне власти као обједињени рачун динарских и девизних средстава припадајућих
корисника средстава буџета локалне власти и других корисника јавних средстава који су укључени у
консолидовани рачун трезора локалне власти, а који се отвара и води у Управи за трезор.
3.1

Подрачуни буџетских корисника
Чланом 2. став 1. тачка 41. Закона о буџетском систему, дефинисан је консолидовани рачун

трезора локалне власти као обједињени рачун динарских и девизних средстава припадајућих
корисника средстава буџета локалне власти и других корисника јавних средстава који су укључени у
консолидовани рачун трезора локалне власти, а који се отвара и води у Управи за трезор.
У оквиру консолидованог рачуна трезора АП Војводине у 2018. години, поред рачуна Извршења
буџета АП Војводине, у функцији је 102 динарска подрачуна (22 подрачуна код директних буџетских
корисника и 80 подрачуна код индиректних буџетских корисника).
Поред динарских подрачуна отворених у Управи за трезор, у оквиру консолидованог рачуна
трезора обједињују се и средства на 100 девизних подрачуна. На дан 31. децембaр 2018. године, број
девизних подрачуна у девизном КРТ-у био је 72, док је у НБС било 28 девизних рачуна који су укључени
у КРТ-581, односно чије промене се евидентирају и укључују у извештаје.
Укупан број буџетских корисника буџета Аутономне покрајине Војводине који своје пословање
обављају у оквиру консолидованог рачуна трезора, на дан 31.12.2018. године, био је 52 (педесет два):
•

26 директних корисника;

•

26 индиректних корисника, од којих је:
-

19 корисника са подрачуном у КРТ-у 581

-

7 корисника без подрачуна у КРТ- у 581 (буџетски фондови).

3.2 Власнички рачуни хартија од вредности (ХОВ)
Путем својих органа, АП Војводина је у претходном периоду стекла дугорочне хартије од
вредности – акције, које се у складу с прописима који регулишу тржиште хартија од вредности, воде на
власничким рачунима хартија од вредности у Централном регистру, клирингу и депоу хартија од
вредности, Београд. Власнички рачуни се воде на 2 матична броја, Скупштине АП Војводине и
Покрајинске владе. Администрирање рачуна, као и куповина и продаја хартија од вредности, обављају
се посредством овлашћене банке, на основу уговора. АП Војводина поседује уговоре за обављање
наведених послова са Војвођанском банком ад Нови Сад и Халк банком ад Београд.
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4.

АКТА КОЈА СУ ДЕФИНИСАЛА ОБИМ БУЏЕТА У 2018. ГОДИНИ

4.1 Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину
Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину је
донета на седници Скупштине АП Војводине, одржаној 21. децембра 2017. године, а објављена је у
„Службеном листу АП Војводине“ број 57/2017. Одлуком је био пројектован укупан обим буџета у
износу од 68.565.841.300,72 динара.
4.2

Први ребаланс буџета за 2018.годину
Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018.

годину, донета је на седници Скупштине АП Војводине, одржаној 29. марта 2018. године, и ступила је
на снагу истог дана. Обим буџета повећан је у односу на основни буџет за 1.900.533.748,15 динара и
утврђен на нивоу од 70.466.375.048,87 динара. Одлука о ребалансу је објављена у „Службеном листу
АП Војводине“ број 17/2018. године.
Основни разлог за доношење ребаланса је усклађивање буџета АП Војводине за 2018. годину,
а предложено овим ребалансом, резултат је:
-

извршене селекције најприоритетнијих потреба за инвестиционим улагањима инстутуција
здравственог система и система водопривреде, а чији је Покрајина оснивач;

-

извршене процене фискалних могућности и ризика – да се за континуирано унапређење
инфраструктуре наведених система, средства обезбеде повећањем обима буџета из екстерних
извора финансирања, односно задуживањем;

-

оцене да фискалне могућности и одговорно управљање јавним дугом дозвољавају да се на
потребе за инвестиционо улагање од јавног интереса одговори ефикасно, и то механизмом
обезбеђивања додатних извора финансирања - задуживањем, те с тим у вези и одговарајућим
усклађивањем (ребалансом) буџета.

4.3

Други ребаланс буџета за 2018. годину
Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018.

годину, донета је на седници Скупштине АП Војводине, одржаној 19. јуна 2018. године, и ступила је на
снагу 20. јуна 2018. године. Обим буџета повећан је у односу на основни буџет за 4.520.170.564,73
динара и утврђен на нивоу од 73.086.011.865,45 динара. Одлука о ребалансу је објављена у
„Службеном листу АП Војводине“ број 29/2018. године.
Основни разлог за други ребаланс буџета АП Војводине за 2018. годину, било је усклађивање
прихода и примања и расхода и издатака због:
-

укључивања пренетих средстава из ранијих година - утврђених Завршним рачуном буџета АП
Војводине за 2017. годину;

-

ревидирања процена остварења текућих прихода и примања, пре свега уступљених прихода
који на бази досадашњег остварења бележе значајнији раст у односу на стопу раста с којом су
пројектовани актуелним буџетом;
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а с друге стране, због потребе за улагањима у јавне намене које су високог степена приоритета,
односно за које се оцењује да ће омогућавање њиховог благовременог финансирања значајно
допринети и ефикасности уложених средстава. Пре свега, то јесу:
капитална улагања у објекте, опрему и планску документацију у области водопривреде,
саобраћаја, здравства, науке, социјалне заштите, образовања и спорта;
подстицаји бржем привредном развоју Војводине, путем подстицајних мера за јачање
привреде, конкурентности и запошљавања, у области пољопривреде и руралног развоја и у
области туризма;
улагања у политику за младе, пре свега, путем партиципације у великом и значајном
националном пројекту „ОПЕНС 2019“ – Нови Сад омладинска престоница Европе 2019“;
мере подстицаја унапређивању проналитетне политике у Војводини;
обезбеђивања средстава за предфинансирање пројеката који су добили подршку донатора;
средства намењена већем степену социјалне подршке у области старања о избеглим,
прогнаним и расељеним лицима и другим осетљивим групама;
виши стандард у обављању заштите животне средине, сузбијањем штетних организама;
стварање стабилног институционалног и финансијског оквира за целовит и одржив приступ
обнове јединственог наслеђа Сремских Карловаца, као и друга улагања у јачању културне
инфраструктуре и програме и садржаје културе;
средства за старање о објектима који су у својини АП Војводине.

-

-

4.4

Утицај примене члана 5. Закона о буџетском систему на обим буџета у 2018. години
У складу са чланом 5. став 5, 6. и 7. Закона о буџетском систему, Покрајински секретаријат за

финансије је отварао, односно увећавао апропријације буџетским корисницима на основу писаног
захтева директног буџетског корисника и веродостојне документације (акта вишег нивоа власти,
уговора о донацији, доказа о стицању сопствених и наменских прихода и слично). У периоду од другог
Ребаланса буџета АП Војводине до 31.12.2018. године, увећане су апропријације у износу од
384.554.266,16 динара.
Укупно пројектован обим буџета за 2018. годину, укључујући све промене апропријација, износио је
на дан 31.12.2018. године 73.470.566.131,61 динара.

5. ПРОМЕНЕ БУЏЕТСКИХ АПРОПРИЈАЦИЈА
Сходно члановима 5, 61, 69. и 70. Закона о буџетском систему у 2018. години вршене су
промене апропријација по три основа:
1) преусмеравањем у износу од 5% вредности апропријације, на име одређених расхода, за
расход и издатак чији се износ умањује, уз одобрење Покрајинског секретаријата за финансије,
изузетно у 2015., 2016. и 2017. години до 10% вредности апропријације чија се средства
умањују;
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2) распоредом средстава буџетске резерве на директне кориснике буџетских средстава по основу
решења о употреби средстава буџетске резерве које је донела Покрајинска влада;
3) применом члана 5. став 6. Закона о буџетском систему, у случајевима када виши ниво власти
својим актом определи другом нивоу власти наменска трансферна средства, као и у случају
уговарања донација, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета.
Отварање, односно увећање апропријације, на основу писаног захтева директног буџетског
корисника и веродостојне документације, вршио је Покрајински секретаријат за финансије.
6.
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАНОВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину
у члану 32. дефинисано је да су директни корисници буџетских средстава били у обавези да донесу
финансијски план за 2018. годину, усклађен са одобреним апропријацијама и да изврше расподелу
средстава индиректним буџетским корисницима у оквиру одобрених апропријација у року
прописаном Законом о буџетском систему.
Средства опредељена буџетом распоређена су по ближим наменама финансијским планом за
2018. годину и исказана на четвороцифреном нивоу економске класификације. Саставни део
финансијског плана јесте писано образложење о наменама, активностима и програмима чија је
реализација планирана.
7.

ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТСКИХ АПРОПРИЈАЦИЈА

Сходно одредбама Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину
одобрене апропријације, односно обавезе према корисницима средстава, преузете у складу са чланом
56. Закона о буџетском систему, извршавају се на следећи начин:
1. из изворних и уступљених прихода сразмерно оствареним приходима и примањима;
2. из трансферних средстава: за расходе за запослене у образовању на територији АП Војводине,
за наменске и ненаменске трансфере јединицама локалне самоуправе на територији АП
Војводине и трансферима осталих нивоа власти, у висини и за намене за које су трансферни
приходи остварени;
3. расходи и издаци, чије извршење је планирано из примања од домаћих задуживања,
до износа остварених примања од задуживања, а највише до висине планираног издатка
из тог извора финансирања;
4. из примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине, до висине остварених
примања, а највише до висине утврђених расхода и издатака из тог извора;
5. из неутрошених средстава из ранијих година до висине пренетих средстава, а највише до
висине утврђених расхода и издатака из тог извора;
6. из других извора финансирања до нивоа остварења, а у складу са одредбама Закона о
буџетском систему.
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8.

ПРОЦЕДУРЕ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ИЗ ОДОБРЕНИХ БУЏЕТСКИХ АПРОПРИЈАЦИЈА

У циљу поштовања начела законитости, економичности и ефикасности употребе средстава
покрајинског буџета, одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину, уређен је
начин и поступак њихове доделе, којих су били дужни да се придржавају буџетски корисници за све
апропријације изнад износа који је утврђен Законом о јавним набавкама до којег се одредбе тог
закона не примењују.
Наиме, након доношења финансијског плана, односно добијене сагласности на програм рада
или други акт уколико је таква сагласност предвиђена другим прописом, директни корисник
покрајинског буџета био је дужан да спроведе један од следећих поступака:
1)

јавну набавку за набавку добара, услуга и извођење радова у складу с прописима који

регулишу јавне набавке;
2)

јавно оглашавање за доделу средстава за социјалне и друге намене када сваком

примаоцу, који унапред испуњава услове из јавног огласа, припада једнак износ буџетског
давања по крајњем кориснику, при чему не постоји противнакнада у добрима или услугама;
3)

јавни конкурс за доделу средстава која се не може реализовати спровођењем напред

наведених поступака.
Поступак доделе средстава директни буџетски корисници нису спроводили за:
1) aпропријације планиране за финансирање расхода за запослене;
2) средства планирана за набавку добара, услуга и радова на која се не примењују
одредбе Закона о јавним набавкама;
3) трансферна средства примљена од другог нивоа власти, са унапред утврђеном наменом;
4) расходе, односно издатке чија је вредност до износа који је Законом о јавним
набавкама ослобођен јавне набавке, уколико другим прописом није другачије одређено и
5) расходе и издатке за које су примаоци средстава одређени актима које доноси или на
њих даје сагласност Скупштина Аутономне покрајине Војводине, односно Покрајинска
влада, осим за расходе и издатке који подлежу поступку јавне набавке и расходе и
издатке који се извршавају на начин и по поступку који је одређен другим законима.
Руководилац директног корисника буџетских средстава могао је 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 прописано, у
ситуацијама 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.
Јавни оглас и јавни конкурс директни буџетски корисници дужни су да објављују у „Службеном
листу Аутономне покрајине Војводине”, у једном од јавних гласила које покрива територију Аутономне
покрајине Војводине, као и на својој интернет страници.
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9.

КОРИШЋЕЊЕ СЛОБОДНИХ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА

У члану 10. став 2. Законa о буџетском систему, дефинисано је да локални орган управе
надлежан за финансије може новчана средства на консолидованом рачуну трезора локалне власти,
осим прихода за које је у посебном закону, односно локалном пропису или међународном уговору
утврђена намена која ограничава употребу тих средстава, инвестирати на домаћем финансијском
тржишту новца у складу са законом и другим прописом.
Чланом 37. став 1. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“, број 61/2005, 107/2009, 78/2011,
68/2015 и 95/2018), регулисано је да локална власт може с циљем смањења трошкова задуживања, а у
складу са одговарајућим степеном ризика, пласирати средства, односно обавити остале трансакције са
расположивом готовином, после редовног извршења буџета локалне власти, по каматној стопи која
није нижа од референтне каматне стопе Народне банке Србије.
У члану 19. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018.
годину, овлашћена је покрајинска секретарка за финансије 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.
Током 2018. године, Покрајински секретаријат за финансије је спровео поступак прикупљања
понуда за пласирање слободних новчаних средстава.
Слободна новчана средства буџета, током 2018. године су пласирана, те су самим тим
остварени приходи од камате на средства консолидованог рачуна трезора Аутономне покрајине
Војводине.
10.

ОДГОВОРНОСТ ЗА ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Законом о буџетском систему дефинисане су одредбе о одговорности за извршавање буџета на
следећи начин:
1. У складу са чланом 7. за извршење буџета локалне власти надлежни извршни орган локалне
власти, одговара скупштини локалне власти;
2. У складу са чланом 71. функционер, односно руководилац буџетског корисника, одговоран је за:
-

преузимање обавеза и њихову верификацију,

-

издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава органа којим руководи,

-

издавање налога за уплату средстава која припадају буџету,

-

закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација;

3. У складу са чланом 74. став 2. директни корисник буџетских средстава одговоран је за
рачуноводство сопствених трансакција, а у оквиру својих овлашћења и за рачуноводство
трансакција индиректних корисника буџетских средстава који спадају у његову надлежност,
4. У складу са чланом 74. став 1. индиректни корисник буџетских средстава одговоран је за
рачуноводство сопствених трансакција.
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Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину, чланом
30. дефинисана је одговорност:
1. руководиоца корисника буџетских средстава за спровођење поступка за доделу средстава у
складу са актом о буџету и прописима који регулишу јавне набавке; руководиоца корисника
буџетских средстава за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских
апропријација, за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање
који се извршавају на терет буџета и за издавање налога за уплату средстава која припадају
буџету;
2. руководиоца покрајинског органа надлежног за послове финансија, одговоран је за
одобравање преузимања обавеза и плаћања по поднетом захтеву корисника буџетских
средстава у смислу усклађености захтева са финансијским планом директног корисника
буџетских средстава, односно расподелом средстава индиректним корисницима у оквиру
апропријација одобрених директном кориснику, на коју је сагласност дао покрајински орган
управе надлежан за послове финансија.

11.

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ПЛАТНИ ПРОМЕТ ТРЕЗОРА

Рачуноводство покрајинског буџета води се у складу са одредбама:
1. Закона о буџетском систему,
2. Уредбе о буџетском рачуноводству,
3. Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем,
4. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника
буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања и
буџетских фондова,
5. Правилника о организацији и рачуноводственом обухватању главне књиге трезора Аутономне
покрајине Војводине и помоћних књига и евиденција,
6. Рачуноводствених политика.
Буџетски корисници (директни и индиректни) укључени у консолидовани рачун трезора
Аутономне покрајине Војводине (КРТ-581) дужни су да, у складу са Уредбом о буџетском
рачуноводству, воде помоћне књиге и евиденције и одговорни су за рачуноводство сопствених
трансакција.
Буџетски корисници који послују преко подрачуна, дужни су да воде главне књиге за те
подрачуне. Подаци из главних књига директних и индиректних корисника синтетизују се и књиже у
главној књизи трезора на основу периодичних извештаја и завршних рачуна.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава који своје финансијско пословање не
обављају преко сопственог рачуна, воде само помоћне књиге и евиденције.
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Основа за вођење буџетског рачуноводства је готовинска основа по којој се трансакције и
пословни догађаји евидентирају у тренутку када се готовинска средства приме или исплате, односно
финансијски извештаји се припремају на принципима готовинске основе применом Међународних
рачуноводствених стандарда за јавни сектор. Корисници покрајинског буџета могу, у складу са својим
потребама, водити рачуноводствене евиденције и према обрачунској основи, с тим што се финансијски
извештаји израђују на готовинској основи ради консолидованог извештавања.
Пословне књиге воде се по систему двојног књиговодства, хронолошки, уредно и ажурно, у
складу са структуром конта која су прописана Правилником о стандардном класификационом оквиру и
контном плану за буџетски систем.
Покрајински секретаријат за финансије води главну књигу трезора као пословну књигу која
чини скуп свих рачуна и која се води по систему двојног књиговодства, у којој се систематски обухватају
стања и евидентирају промене на имовини, обавезама, капиталу, приходима и расходима, примањима
и издацима.
Платни промет трезора који се одвија на рачуну извршења буџета обавља се у електронској
комуникацији између директних корисника покрајинског буџета с Покрајинским секретаријатом за
финансије и Управом за трезор.
Плаћање по налогу директних буџетских корисника, које се врши са рачуна извршења буџета у
складу са одобреним апропријацијама, спроводи Покрајински секретаријат за финансије на основу
захтева за плаћање, решења о исплати донетог од надлежног директног буџетског корисника, уговора
о преузимању обавеза и других веродостојних рачуноводствених исправа.

12.

ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Поступак припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника средстава
буџета и Покрајинске скупштинске одлуке о завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за
2018. Годину, вршен је у складу са одредбама Закона о буџетском систему, Уредбе о буџетском
рачуноводству, Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски
систем и Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја
корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања и
буџетских фондова.
У члану 79. Закона о буџетском систему утврђено је да завршни рачун садржи:
1) годишњи финансијски извештај о извршењу буџета, који садржи годишњи извештај о учинку
програма, укључујући учинак на унапређењу родне равноправности, са додатним напоменама,
објашњењима и образложењима,
2) извештај екстерне ревизије.
Форма и садржај годишњих финансијских извештаја, додатних напомена, објашњења и образложења,
уређени су Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја
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корисника буџетских средстава, корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања и
буџетских фондова („Службени гласник РС“, бр.18/2015 и 104/2018) који је донео Министар финансија.
Годишњи финансијски извештаји буџетских корисника покрајинског буџета и консолидовани
годишњи финансијски извештаји на нивоу покрајинског буџета, сачињени су на принципима
готовинске основе у складу са чланом 5. став 3. Уредбе о буџетском рачуноводству, и усклађени су са
садржајем и класификацијом буџета, а финансијски резултат је утврђен, сагласно Међународним
рачуноводственим стандардима за јавни сектор, на готовинској основи.
12.1

Припремне радње за састављање завршног рачуна буџета

Састављању завршног рачуна претходиле су следеће припремне радње и активности:
1. усаглашавање пословних књига индиректних буџетских корисника са пословним књигама
директних буџетских корисника у чијој су надлежности,
2. усаглашавање података из помоћних књига и евиденција директних буџетских корисника са
подацима из главне књиге трезора,
3. усаглашавање акција, удела, потраживања и финансијских пласмана са подацима из званичних
јавних регистара,
4. усаглашавање наменских и ненаменских трансфера јединицама локалне самоуправе са
Министарством финансија Републике Србије, другим надлежним министарствима као и са
јединицама локалне самоуправе,
5. усаглашавање трансферних средстава пренетих установама образовања за финансирање расхода
за запослене са надлежним министарством,
6. усаглашавање осталих трансферних средстава са надлежним министарствима,
7. спровођење и евидентирање пописа имовине и обавеза, односно усклађивање и свођење
књиговодственог стања на стварно стање утврђено годишњим пописом.
12.2 Попис имовине и обавеза са стањем на последњи дан буџетске године
На основу члана 18. Уредбе о буџетском рачуноводству и Упутства о организацији и
рачуноводственом обухватању пописа имовине и обавеза буџетских корисника укључених у
консолидовани рачун трезора Аутономне покрајине Војводине и средстава јавне својине Аутономне
покрајине Војводине дате на коришћење другим правним лицима (у даљем тексту: Упутство о попису),
корисници буџета Аутономне покрајине Војводине спроводе попис имовине и обавеза Аутономне
покрајине Војводине.
Упутством о попису прописани су начин и рокови вршења пописа имовине и обавеза директних
и индиректних буџетских корисника буџета Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: буџетски
корисник) и средстава јавне својине Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: покрајинска
јавна својина) датих на коришћење другим правним лицима, као и начин усклађивања
књиговодственог стања са стварним стањем које се утврђује пописом.
Буџетски корисници су попис имовине и обавеза регулисали својим интерним актима у складу
са законом, другим прописима, оснивачким актима и упутством. Интерним актима буџетских
корисника регулисани су предмет, начин, поступак, рокови и место вршења пописа имовине,
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одговорност за организацију и правилност пописа, рок за достављање извештаја о извршеном попису
руководиоцу органа, односно надлежном органу, као и рок за доношење одлуке о попису.
Попис имовине и обавеза буџета Аутономне покрајине Војводине врши се као редован једном
годишње са стањем на дан 31. децембра, а уколико се укаже потреба ради се ванредан попис.
Изузетно, попис библиотечког материјала, уметничких слика, филмске грађе, архивске грађе и слично
врши се у дужим периодима од годину дана између два пописа, али не дуже од пет година.
Пописом су обухваћене све позиције биланса стања, нефинансијска имовина у сталним
средствима, нефинансијска имовина у залихама, дугорочна финансијска имовина, новчана средства и
племенити метали, хартије од вредности, потраживања, краткорочни пласмани, активна временска
разграничења, обавезе и ванбилансна актива.
Покрајински органи, организације, службе, управе и дирекција врше годишњи попис и
извештај, усвојен од стране руководиоца органа заједно са пописним листама, који затим достављају
Покрајинском секретаријату за финансије на усаглашавање и књижење разлика утврђених пописом у
главној књизи трезора.
Годишњим пописом обухваћено је:
•
Нефинансијска имовина у сталним средствима – основна средства (непокретности, земљиште и
опрема, култивисана имовина, драгоцености, природна имовина, као и нематеријална имовина);
•
Нефинансијска имовина у залихама (залиха робе за даљу продају и залиха ситног инвентара и
потрошног материјала);
•
Финансијска имовина (дугорочна финансијска имовина, новчана средства, племенити метали,
хартије од вредности, потраживања и краткорочни пласмани као и активна временска разграничења),
нефинасијска имовина у припреми и аванси;
•
Обавезе (краткорочне, дугорочне, обавезе по основу расхода за запослене, обавезе по основу
осталих расхода, изузев расхода за запослене, обавезе из пословања, као и пасивна временска
разграничења);
•
Имовина других лица (основна средства у закупу и туђа имовина поверена на управљање) и
остала средства.
Организацијом пописа руководи руководилац органа или друго лице које он овласти.
Попис имовине и обавеза у надлежности ограна покрајинске управе извршиле су пописне
комисије образоване од стране руководиоца органа.
Пре почетка пописа усклађено је стање помоћних књига и евиденција са главном књигом
буџетског корисника и са главном књигом трезора и помоћним евиденцијама главне књиге трезора,
које се воде у Покрајинском секретаријату за финансије. Комисије су биле дужне да пре почетка
пописа сачине план рада.
Директни буџетски корисници су одлуку о попису и решења о образовању пописних комисија
доставили Служби за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине
(у даљем тексту: Служба за интерну ревизију).
Индиректни буџетски корисник који није успоставио интерну ревизију био је дужан да,
посредством директног буџетског корисника у чијој је надлежности, одлуку о попису и решења о
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образовању комисије достави Служби за интерну ревизију. Индиректни буџетски корисник који је
успоставио интерну ревизију, био је дужан да достави пре почетка пописа, одлуку о попису и решење о
образовању комисије, јединици за интерну ревизију.
Имовина која на дан пописа није затечена код Буџетског корисника унета је у посебне пописне
листе на основу веродостојне документације, уколико до дана завршетка пописа нису примљене
пописне листе од правног лица код кога се та имовина налази. У посебне пописне листе унети су и
подаци о извршеном попису за имовину чија је вредност умањена због неисправности, застарелости,
оштећења и слично, као и имовина која је дотрајала и за коју је предлжено да се расходује или отпише.
Попис акција и учешћа у капиталу извршен је на основу извода из званичних регистара,
Централног регистра хартија од вредности и Агенције за привредне регистре, а уколико учешће није
предмет званичног регистра, на основу потврде издаваоца.
Попис готовинских еквивалената и готовине у благајни, хартија од вредности и страних
средстава плаћања извршен је бројањем, а новчана средства на подрачунима који су укључени у
консолидовани рачун трезора, новчана средства на девизним рачунима који су отворени у Народној
банци Србије и хартије од вредности које се налазе на рачунима и депо-рачунима у званичним
регистрима, пописана су на основу извода стања тих рачуна на дан 31. децембар, године за коју се
врши попис.
Попис финансијских пласмана, потраживања и обавеза извршен је према стању у пословним
књигама, под условом да је њихово усклађивање са дужницима и повериоцима извршено најмање
једном годишње и да о томе постоји веродостојна исправа.
У посебним пописним листама исказана су спорна потраживања, као и потраживања за која је
предложено покретање извршног или судског поступка. Исправка вредности финансијских пласмана и
потраживања, као и отпис финансијских пласмана, потраживања и обавеза посебно су образложени и
документовани.
О извршеном попису састављени су извештаји који садрже: стварно и књиговодствено стање
имовине; разлике између стварног стања утврђеног пописом и књиговодственог стања са узроцима
неслагања; предлоге за ликвидацију утврђених разлика (пребијање мањкова и вишкова насталих по
основу замена, начин накнађивања мањкова и приходовања вишкова, отписивања застарелих
потраживања, приходовања застарелих обавеза и др.); предложени начин књижења; примедбе и
објашњења лица која рукују, односно која су задужена материјалним и новчаним вредностима о
утврђеним разликама, као и друге примедбе и предлоге комисије.
Извештаје су комисије доставиле руководиоцу буџетског корисника и Служби за интерну
ревизију, односно јединици за интерну ревизију.
Одлуке, односно решења о усвајању извештаја о попису и резултатима пописа, поред података
о вредности пописаног стварног стања, садрже одредбе о:
- поступању са утврђеним мањком,
- поступању са утврђеним вишком,
- расходовању имовине која је дотрајала или више није употребљива, са предлогом начина
њеног отуђења,
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- отпису потраживања и обавеза,
- покретању судског и извршног поступка,
- пореским обавезама у вези са утврђеним мањком, вишком, расходом или отписом,
- одговорности и обавезама лица којима су мањкови стављени на терет и
- друге одредбе које су неопходне за рачуноводствено евидентирање резултата пописа.
Извештаји о извршеном попису и резултатима пописа, заједно са пописним листама и
одлукама руководилаца буџетског корисника, достављени су на књижење финансијским службама
ради усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем, најкасније у року од два дана од дана
доношења акта о усвајању извештаја о попису и резултатима пописа.
Директни буџетски корисници су Покрајинском секретаријату за финансије за потребе
књижења у главној књизи трезора доставили :
• акт о усвајању извештаја о попису и резултатима пописа,
• извештај о извршеном попису,
• налоге на основу којих су спроведена књижења у помоћним књигама, оверене и потписане у
складу са Уредбом о буџетском рачуноводству,
• доказ да су извештај о попису и резултатима пописа и акт о усвајању извештаја о попису и
резултатима пописа достављени Служби за интерну ревизију, односно јединици за интерну
ревизију.
Индиректни буџетски корисници су посредством директних буџетскик корисника у чијој су
надлежности, уз обрасце завршног рачуна доставили:
• акт надлежног органа о усвајању извештаја о попису и резултатима пописа,
• доказ да је акт о усвајању извештаја о попису и резултатима пописа достављен Служби за
интерну ревизију, односно јединици за интерну ревизију.
Упутством о попису дефинисане су следеће одговорности:
•

За организацију и правилност пописа имовине и обавеза буџетског корисника одговоран је
руководилац буџетског корисника.

•

За организацију и правилност пописа имовине и обавеза на нивоу Консолидованог рачуна
трезора који нису у надлежности буџетских корисника, одговоран је Покрајински секретаријат
за финансије.

•

За тачност пописа и извештаја о попису одговорни су чланови комисије.

•

За правилно усаглашавањe књиговодственог стања са стварним стањем, односно
рачуноводствено евидентирање акта о усвајању извештаја о попису и резултатима пописа,
одговоран је руководилац финансијске службе, односно службе рачуноводства буџетског
корисника.

•

За достављање документације из наведеног упутства, одговоран је руководилац финансијске
службе директног буџетског корисника.
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12.3

Садржај завршног рачуна и годишњег финансијског извештаја
У складу са Уредбом о буџетском рачуноводству и Правилником о начину припреме,

састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника
средстава организација за социјално осигурање и буџетских фондова, финансијски извештаји се
састављају и достављају на обрасцима:
1) Биланс стања – Образац 1,
2) Биланс прихода и расхода – Образац 2,
3) Извештај о капиталним издацима и примањима – Образац 3,
4) Извештај о новчаним токовима – Образац 4,
5) Извештај о извршењу буџета – Образац 5.
Наведени обрасци имају прописану форму. Поред њих, буџетски корисници су израдили и извештаје
којима није прописана форма и то:
6) Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења;
8) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве;
9) Извештај о гаранцијама;
10) Преглед примљених и утрошених донација и извештај о задужењу буџета Аутономне
покрајине Војводине и стању недоспелог дуга;
12.4

Завршни рачуни директних и индиректних буџетских корисника који су укључени у
консолидовани рачун трезора Аутономне покрајине Војводине
Индиректни буџетски корисници покрајинског буџета који имају отворене подрачуне, обрасце

завршног рачуна су доставили у законом прописаном року (до 28. фебруара) Управи за трезор, која је након
извршене контроле завршних рачуна индиректних буџетских коринсика у електронској форми доставила
Покрајинском секретаријату за финансије.
Директни буџетски корисници покрајинског буџета који немају подрачуне, не воде главне књиге,
већ само помоћне књиге и евиденције, сачинили су годишњи финансијски извештај на обрасцима Биланс
стања – Образац 1 и Извештај о извршењу буџета – Образац 5.
Директни буџетски корисници покрајинског буџета који у надлежности имају индиректне буџетске
кориснике, дужни су били да, на основу извршене контроле и сравњења података из извештаја
индиректних буџетских корисника са подацима из својих помоћних књига и евиденција, сачине
консолидовани годишњи извештај, елиминисањем трансакција насталих у финансијским односима са
индиректним буџетским корисницима који су им у надлежности.
12.5

Консолидовани завршни рачун буџета Аутономне покрајине Војводине

Састављању консолидованог завршног рачуна покрајинског буџета претходило је састављање и
подношење годишњих финансијских извештаја индиректних и директних корисника буџетских средстава,
на начин описан у претходној тачки.
Завршни рачун буџета АП Војводине за 2018. годину представља консолидацију завршних рачуна
26 директних буџетских корисника и података из образаца 19 индиректних буџетских корисника и 7
буџетских фонда, који су укључени у консолидовани рачун трезора Аутономне покрајине Војводине. Циљ
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консолидације података јесте да се добије збирни преглед остварених прихода и примања, као и расхода и
издатака на нивоу покрајинског буџета.
Поступак консолидације на нивоу покрајинског буџета извршен је у три фазе:
•
контроле и усаглашавања података из годишњих извештаја директних буџетских корисника са
подацима из главне књиге трезора,
•
искључивања података који су истовремено садржани у финансијским извештајима директних
буџетских корисника и који се дуплирају због међусобних трансакција вршених између корисника
буџетских средстава покрајинског буџета,
•

израде консолидованих образаца завршног рачуна.

12.6 Покрајинска скупштинска одлука о завршном рачуну буџета Аутономне покрајине
Војводине
У члану 2. тачка 53. Закона о буџетском систему дата је дефиниција Одлуке о завршном рачуну
буџета локалне власти, као акта којим скупштина локалне власти за сваку буџетску годину утврђује
укупно остварене приходе и примања и расходе и издатке, као и финансијски резултат буџета локалне
власти (буџетски дефицит или суфицит) и рачун финансирања.
Одлуку о завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине, сходно одредбама Статута
Аутономне покрајине Војводине, доноси Скупштина Аутономне покрајине Војводине. Покрајинска
скупштинска одлука о завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине је акт којим Скупштина
Аутономне покрајине Војводине утврђује остварене приходе и примања, расходе и издатке, финансијски
резултат и рачун финансирања.
Покрајинска скупштинска одлука о завршном рачуну буџета припрема се на основу података из
образаца завршног рачуна и садржи општи део, посебан део и завршне одредбе.
У општем делу утврђују се укупни приходи и примања, као и расходи и издаци у износима
утврђеним у обрасцима завршног рачуна, вредност активе, пасиве и ванбилансне евиденције из
консолидованог биланса стања; разлика између прихода и примања и начин корекције; финансијски
резултат и његово распоређивање на наменски опредељена средства и нераспоређени остатак средстава;
финансијски резултат индиректних буџетских корисника; рачун финансирања и стање дуга.
У посебном делу даје се приказ укупних расхода и издатака буџета са расходима и издацима из
додатних активности, према организационој, функционалној и економској класификацији, програмској
класификацији и изворима финансирања и списак образаца завршног рачуна буџета.
У завршним одредбама даје се одредба о достављању Покрајинске скупштинске одлуке о
завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину, Министарству финансија
Републике Србије, Управи за трезор најкасније до 30. јуна 2019. године, као и одредба о ступању на снагу
ове одлуке даном објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
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13.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2018.ГОДИНУ
Поред прописаних образаца завршног рачуна буџета и Покрајинске скупштинске одлуке о

завршном рачуну буџета, Скупштини Аутономне покрајине Војводине достављају се:
1)

Део 1 - Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету
У уводном делу извештаја даје се списак закона, подзаконских аката и других прописа на основу

којих се заснива планирање и извршавање буџета и састављање финансијских извештаја; преглед
буџетских корисника и консолидованог рачуна трезора; преглед аката која у току буџетске године утичу на
промену обима буџета; описан начин и услови за извршавање буџета, процедуре за доделу буџетских
средстава, начин коришћења слободних новчаних средстава, одговорност за извршење буџета, буџетско
рачуноводство и платни промет трезора, припремне радње за састављање завршног рачуна буџета, попис
имовине и обавеза, поступак консолидације завршног рачуна буџета, садржај покрајинске скупштинске
одлуке о буџету и начин спровођења екстерне ревизије завршног рачуна буџета за 2018. годину.
У општем делу поред финансијске позиције Аутономне покрајине Војводине, приказани су приходи
и примања буџета према свим буџетским класификацијама са упоредним прегледима у односу на
остварено, односно извршено у претходној години; преглед и опис коришћења средстава буџетске
резерве, затим посебни подаци и обелодањивање значајнијих догађаја који су имали или могу да имају
утицај на остварење финансијског резултата.
2)

Део 2 - Извештај о извршењу финансијских планова буџетских корисника
У овом извештају приказано је извршење буџета класификовано према свим буџетским

класификацијама (организационој, економској, функционалној и програмској класификацији и
изворима финансирања) са навођењем поступка доделе средстава, назива прималаца и износима
додељених средстава са освртом на реализацију програма, програмских активности и пројеката.
3)

Део 3 - Извештај о извршењу буџета према програмској класификацији и Извештај о

извршењу родно дефинисаних индикатора у програмској структури буџета
Изменама Закона о буџетском систему од децембра 2017. године, утврђено је да годишњи
финансијски извештај садржи извештај о учинку програма. Овај извештај садржи детаљан приказ
(финансијски и описно) реализације појединих програма, пројеката и програмских активности уз
навођење укупног учинка програма, а даје се и посебан приказ извршења буџета по програмској
структури са родно дефинисаним индикаторима, код буџетских корисника код којих је родна
компонента била укључена у планираним програмским активностима за 2018. годину.
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14.

ДРЖАВНА РЕВИЗИЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2018. ГОДИНУ

Чланом 92. став 2. Закона о буџетском систему, дефинисано је да завршни рачуни буџета локалне
власти подлежу екстерној ревизији, а у ставу 3. истог члана да ревизију врши Државна ревизорска
институција у складу са законом којим се уређује надлежност Државне ревизорске институције. У ставу
4. истог члана, утврђено је да екстерну ревизију буџета локалне власти може, уз сагласност Државне
ревизорске институције, на основу одлуке скупштине локалне власти, да обави и лице које испуњава
услове за обављање ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује
рачуноводство и ревизија.
Пре покретања поступка јавне набавке за услуге екстерне ревизије, Покрајински секретаријат
за финансије је, на основу члана 92. став 4. Закона о буџетском систему, упутио захтев Државној
ревизорској институцији за сагласност да екстерну ревизију Завршног рачуна буџета АП Војводине
обави друго лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја
прописаних законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.
Државна ревизорска институција је у поступку одлучивања по наведеном захтеву одбила тај
захтев, на основу Решења Државне ревизорске институције број: 400-5971/2018-04 од 08.01.2019.
године, јер је ревизија финансијских извештаја завршног рачуна буџета АП Војводине била планирана
Програмом ревизије Државне ревизорске институције за 2018. годину.
Ревизија завршног рачуна покрајинског буџета од стране Државне ревизорске инситуције је
почела 15. јануара 2019. године и у току је. С обзиром да је 30. април законом утврђен рок за припрему
и достављање извршном органу локалне власти нацрта одлуке о завршном рачуну буџета, а да је
планирано да Државна ревизорска институција ревизију заврши до 15. новембра 2019. године, овај
завршни рачун не садржи Извештај о обављеној ревизији.
Државна ревизорска институција ће, по окончању поступка ревизије, Извештај о обављеној ревизији
доставити Скупштини Аутономне покрајине Војводине.
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ОПШТИ ДЕО
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018.
годину обезбеђени су предуслови за финансирање функција и послова из надлежности Аутономне
покрајине Војводине утврђених Законом у утврђивању надлежности Аутономне покрајине
Војводине, Статутом Аутономне покрајине Војводине и другим прописима, а Покрајинском
скупштинском одлуком о завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину
утврђују се остварени приходи и примања буџета и расходи и издаци који су извршени у
остваривању тих функција и надлежности.
Правна регулатива финансирања аутономних покрајина
Уставом Републике Србије утврђено је да се средства из којих се финансирају надлежности
аутономних покрајина обезбеђују из пореза и других прихода утврђених законом, да аутономне
покрајине имају изворне приходе и да се поред изворних прихода, законом одређује и њихово
учешће у делу прихода Републике Србије.
У складу са Законом о буџетском систему, за финансирање надлежности аутономних покрајина,
буџету аутономне покрајине припадају следећи јавни приходи и примања:
1) део прихода од пореза на добит предузећа оствареног на територији аутономне покрајине у
складу са законом;
2) део прихода од пореза на доходак грађана – пореза на зараде оствареног на територији
аутономне покрајине у складу са законом;
2а) други порез или део пореза у складу са посебним законом;
3) покрајинске административне таксе;
4) накнаде у складу са законом;
5) донације и трансфери;
6) приходи настали употребом јавних средстава:
• приходи од камата;
• приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у
својини Републике Србије, које користе органи аутономне покрајине;
• приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у
својини аутономне покрајине, у складу са законом;
• приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета аутономне покрајине, чије је
пружање уговорено са физичким и правним лицима на основу њихове слободне воље;
• приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане
актом скупштине аутономне покрајине и одузета имовинска корист у том поступку;
• приходи од концесионе накнаде у складу са законом;
7) примања:
• примања од продаје непокретности и покретних ствари у својини Републике Србије које
користе органи аутономне покрајине;
• примања од продаје непокретности у својини аутономне покрајине, у складу са законом;
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• примања од продаје покретних ствари у својини аутономне покрајине које користе органи
аутономне покрајине;
• примања од продаје покрајинских робних резерви;
• примања од продаје драгоцености;
• примања од продаје природне имовине;
• примања од задуживања;
• примања од продаје финансијске имовине.
Начин утврђивања прихода и примања буџета Аутономне покрајине Војводине
Одредбама Статута Аутономне покрајине Војводине утврђено је да АП Војводина има
изворне приходе којима финансира своје надлежности у складу са Уставом и законом и да се врста и
висина изворних прихода АП Војводине и учешће АП Војводине у делу прихода Републике Србије
одређује законом, у складу са Уставом.
Законом о буџету Републике Србије утврђују се приходи који припадају буџету АП Војводине за
буџетску годину. У члану 7. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину, утврђено је да буџету
АП Војводине припадају:
• део прихода од пореза на доходак грађана – пореза на зараде, у висини од 18% од износа
оствареног на територији АП Војводине;
• део прихода од пореза на добит предузећа, у висини од 42,7% од износа оствареног на
територији АП Војводине.
Истим чланом, утврђено је да се буџету АП Војводине обезбеђују трансфери из буџета Републике
Србије и то:
• трансфери за поверене послове у складу са законом којим се утврђују надлежности АП
Војводине;
• наменски трансфери за финансирање расхода за запослене у образовању на територији АП
Војводине у износима утврђеним овим законом;
• наменски и ненаменски трансфери јединицама локалне самоуправе на територији АП
Војводине, у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе;
• наменски капитални трансфери за пројекте које утврди Влада Републике Србије.
Приходи и примања буџета АП Војводине за финансирање утврђених надлежности стичу се
на неколико начина и према том критеријуму могу се груписати на: изворне приходе и примања,
уступљене приходе и примања и трансферна средства.
Изворни приходи и примања јесу таксе и накнаде чију основицу и стопу, односно висину,
утврђује Скупштина АП Војводине, у складу са законом и остали приходи који се уплаћују у
покрајински буџет:
• покрајинске административне таксе;
• приходи од камата на средства покрајинског буџета;
• приходи које својом делатношћу остваре директни и индиректни корисници покрајинског
буџета;
• приходи од донација;
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• учешће у добити јавних предузећа и других правних лица које је основала АП Војводина;
• примања од продаје нефинансијске имовине (непокретности и покретних ствари, залиха
робних резерви, природне имовине);
• примања од продаје финансијске имовине;
• примања од задуживања;
• други приходи и примања утврђени законом и другим актима.
Уступљени приходи и примања јесу порези, накнаде и друга примања, чију основицу и стопу
утврђује Република Србија, а износ ових прихода и примања остварених на територији АП Војводине,
у целини или делимично, уступа се буџету АП Војводине. Овој групи припадају:
• порез на доходак, добит и капиталне добитке;
• порез на добра и услуге;
• приходи од продаје финансијске имовине – приходи од приватизације;
• накнаде за давање у закуп пољопривредног земљишта, накнаде за коришћење минералних
сировина, накнаде за воде, накнаде за шуме, накнаде за ловство и слично;
• друге накнаде и примања у складу са законом.
Трансферна средства су средства која се стичу из буџета другог нивоа власти:
1) из буџета Републике Србије, у складу са Законом о буџету Републике Србије, а преносе се
посредством покрајинског буџета:
- јединицама локалне самоуправе – као наменски и ненаменски трансфери, утврђен у складу
са Законом о финансирању локалне самоуправе;
- установама образовања на територији АП Војводине, за финансирање расхода за запослене;
или
2) преносе се покрајинском буџету као:
- наменски капитални трансфери из буџета Републике Србије за пројекте које утврди Влада
Републике Србије;
- трансфери за поверене послове;
- остала трансферна средства из буџета другог нивоа власти.
Приходи и примања буџета АП Војводине наплаћују се у складу са законом и другим прописима,
независно од износа утврђених у буџету за поједине врсте прихода и примања. Директни и
индиректни корисници буџетских средстава покрајинског буџета обавезни су да, у оквирима својих
надлежности, обезбеде њихову потпуну и правовремену наплату.
Структура укупно остварених текућих прихода и примања буџета АП Војводине, разврстаних
према начину стицања у 2018. години и претходне две године показује следеће:
•

Изворни приходи и примања, имају учешће у укупно оствареним текућим приходима и
примањима у 2016. години 6,60%, 5,38% у 2017. години и 3,23% у 2018. години;

•

Уступљени приходи и примања имају учешће у укупно оствареним текућим приходима и
примањима 31,64 % у 2016. години, 30,75% у 2017. години и 33,17% у 2018. години;

•

Трансферна средства, имају учешће у укупно оствареним текућим приходима и примањима
61,76% у 2016. години, 63,87% у 2017. години и 63,61% у 2018. години.
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Табела: Остварени текући приходи и примања буџета АП Војводине разврстани према начину
стицања средстава
Конто
1

1.
731
732
722
део 741

742
743
744
745
771
772
811
812
813
821
822
823
841
911
9216
2.
2.1
711
714
715 и 716
део 741
2.2
део 741

2.3

3.

%
учешћа

2017.
Остварено

у хиљадама динара

%
учешћа

2018.
Остварено

%
учешћа

2

3

4

5

6

7

8

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
Изворни приходи и примања
Донације од иностраних држава
Донације од међународних организација
Остали социјални доприноси
Приходи од имовине
Камате
Дивиденде
Приход од имовине који припада имаоцима
полиса осигурања
Приходи од продаје добара и услуга
Новчане казне и одузета имовинска корист
Добровољни трансфери од физичких и правних
лица
Мешовити и неодређени приходи
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
из претходне године
Примања од продаје непокретности
Примања од продаје покретне имовине
Примања од продаје осталих основних средстава
Примања од продаје робних резерви
Примања од продаје залиха производње
Примања од продаје робе за даљу продају
Примања од продаје земљишта
Примања од домаћих задуживања
Примања од отплате кредита датих физичким
лицима и домаћинствима у земљи
Укупно уступљени приходи и примања
(2.1+2.2+2.3)
Уступљени порески приходи
Порез на доходак, добит и капиталне добитке
Порез на добра и услуге
Други порези
Приходи од имовине
Накнада за коришћење минералних сировина

58.102.806
3.836.191
7.634
61.028

100,00%
6,60%
0,01%
0,10%

71.506
71.506
0

0,12%
0,12%
0,00%

60.651.061
3.261.308
5.884
49.332
150
64.406
64.406
0

100,00%
5,38%
0,01%
0,08%
0,00%
0,11%
0,11%
0,00%

65.964.625
2.129.244
6.732
138.418
0
102.392
102.317

100,00%
3,23%
0,01%
0,21%
0,00%
0,16%
0,16%
0,00%

0

0,00%

0

0,00%

75

0,00%

188.480
911

0,32%
0,00%

181.572
3.432

0,30%
0,01%

212.128
1.951

0,32%
0,00%

2.167

0,01%

2.993

0,01%

4.471

0,01%

1.434.937
3.062

2,47%
0,01%

652.079
2.348

1,08%
0,00%

620.429
3.058

0,94%
0,00%

Уступљени приходи који се наплаћују према
посебним законима
Приходи од имовине
Накнаде за шуме (по старом закону)
Средства остварена од давања у закуп
пољопривредног земљишта
Накнаде за воде
Накнаде за шуме
Накнаде за ловство
Вишак прихода над расходима Републичке
агенције за телекомуникације
Уступљена примања
Примања од продаје домаћих акција и осталог
капитала

921 9
733

Назив

2016.
Oстварено

Трансферна средства
Трансфери од других нивоа власти

6.029

0,01%

7.638

0,01%

6.314

0,01%

10.165
4.657
0
0
92
699
0
1.650.944

0,02%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
2,84%

2.026
6
0
0
178
837
4.070
2.124.889.

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,01%
3,50%

774
4.137
0
0
151
834
0
944.894

0,00%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,43%

393.881

0,69%

159.469

0,26%

82.561

0,13%

18.383.928

31,64%

18.651.266

30,75%

21.878.034

33,17%

11.320.860
11.184.565
25.937
2
110.356
110.356

19,48%
19,25%
0,04%
0,00%
0,19%
0,19%

14.085.444
13.948.458
13.924
2
123.060
123.060

23,22%
23,00%
0,02%
0,00%
0,20%
0,20%

16.310.930
16.148.515
14.499
0
147.916
147.916

24,73%
24,48%
0,02%
0,00%
0,22%
0,22%

6.791.759

11,69%

4.080.083

6,73%

5.532.104

8,39%

6.791.759
0

11,69%
0,00%

4.080.083
0

6,73%
0,00%

5.532.104
0

8,39%
0,00%

2.237.404

3,85%

1.475.794

2,43%

1.561.117

2,37%

4.419.613
82.946
26.934

7,61%
0,14%
0,05%

2.357.119
205.625
26.763

3,89%
0,34%
0,04%

3.853.428
82.308
27.012

5,84%
0,12%
0,04%

24.862

0,04%

14.782

0,02%

8.239

0,01%

271.308

0,47%

485.738

0,80%

35.000

0,05%

271.308

0,47%

485.738

0,80%

35.000

0,05%

35.882.686
35.882.686

61,76%
61,76%

38.738.487
38.738.487

63,87%
63,87%

41.957.347
41.957.347

63,61%
63,61%

Анализа остварених прихода и примања буџета према начину њиховог стицања, показује да у
укупно оствареним текућим приходима и примањима, највеће учешће имају приходи од трансфера
из буџета Републике Србије. Учешће ових прихода кретало се по годинама: 61,76% у 2016. години,
63,87% у 2017. години и 63,61% у 2018. години.
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Остварени приходи и примања, пренета неутрошена средства и извршени расходи и издаци
буџета Аутономне покрајине Војводине у 2018. години
Укупно пројектован обим буџета за 2018. годину, са укљученим изменама апропријација у
току године, износио је на дан 31.12.2018. године 73.470.566.131,61 динара, док су укупно
расположива средства (текући приходи, текућа примања и пренета средства из ранијих година)
износила 71.850.764.410,71 динара или 97,80% у односу на план.
Расходи и издаци буџета су извршени у укупном износу од 67.620.385.275,45 динара и чине
92,04% од планираних 73.470.566.131,61 динара.
Финансијски резултат, као разлика између остварених прихода и примања од продаје
нефинансијске имовине и извршених расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен
је као

буџетски дефицит у износу од 1.585.894.325,10 динара, док је Покрајинском скупштинском

одлуком о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину

1

био планиран

буџетски дефицит од 6.322.234.141,85 динара.
Фискални дефицит, утврђен као буџетски дефицит умањен за издатке за набавку
финансијске имовине који се у смислу Закона о буџетском систему сматрају расходима,износи
1.671.661.855,27 динара, док је Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета Аутономне
покрајине Војводине за 2018. годину био планиран фискални дефицит од 6.408.001.672,02 динара.
Корекција буџетског дефицита, утврђена у складу са законом и другим прописима, извршена
је повећањем у укупном износу од 5.436.934.682,31 динара (по основу коришћења дела
нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и
издатака текуће године; коришћења новчаних средстава по основу амортизације који је коришћен за
набавку нефинансијске имовине; дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година који је
коришћен за покриће рсхода и издатака текуће године, дела расхода и издатака за нефинансијску
имовину финансираних из кредита и дела приватизационих примања и примања од отплате датих
кредита коришћених за покриће расхода и издатака текуће године и смањењем у укупном износу од
832.320.535,09 динара (за износ текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине
коришћених за отплату обавеза по кредитима и за набавку нефинансијске имовине).
Након извршених наведених корекција, утврђен је суфицит за пренос у наредну годину у
износу од 3.018.719.822,12 динара.

1

„Службени лист АПВ“, бр 29/2018
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БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ И УКУПАН ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ
Укупна средства
ОПИС

Економска
класификација

1

I

УКУПНА СРЕДСТВА (II+III)

II

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3)

1.
2.

2

планирано-распоређено
за 2018. годину
3

остварено-распоређено
/ извршено
у 2018. године

%

4

5 (4/3)

3+7+8+9

73.086.011.865,45

71.850.764.410,71

98,31

7+8+9

67.240.731.193,43

65.964.624.686,86

98,10

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

7

65.566.430.193,43

64.896.274.616,39

98,98

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

8

11.580.000,00

5.895.798,87

50,91

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
3.
ИМОВИНЕ
3.1. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА

9

1.662.721.000,00

1.062.454.271,60

63,90

91

1.600.000.000,00

944.893.658,66

59,06

3.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

92

62.721.000,00

117.560.612,94

187,43

3

5.845.280.672,02

5.886.139.723,85

100,70

4+5+6

73.086.011.865,45

67.620.385.275,45

92,52

III

ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

IV

УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6)

4.

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

4

70.331.478.145,77

65.848.683.887,32

93,63

5.

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

5

1.568.766.189,51

639.380.853,04

40,76

6.

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

6

1.185.767.530,17

1.132.320.535,09

95,49

6.1. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

61

1.100.000.000,00

1.046.553.004,92

95,14

6.2. НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

62

85.767.530,17

85.767.530,17

100,00

0,00

4.230.379.135,26

85.767.530,17

85.767.530,17

100,00

(7+8)-(4+5)

-6.322.234.141,85

-1.585.894.325,10

25,08

(7+8) (4+5+део 62)

-6.408.001.672,02

-1.671.661.855,27

26,09

0,00

0,00

92 - 62 део

62.721.000,00

117.560.612,94

187,43

91-61

500.000.000,00

-101.659.346,26

-20,33

(X+XI)

562.721.000,00

15.901.266,68

2,83

3

5.845.280.672,02

5.886.139.723,85

100,70

(XII+XIII)

6.408.001.672,02

5.902.040.990,53

92,10

V

УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

VI

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

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

ДЕО ИЗДАТАКА ИСКАЗАН У РАЧУНУ ФИНАНСИРАЊА (6.2VI)

X

ДЕО СРЕДСТАВА РАЧУНА ФИНАНСИРАЊА (3.2-IX)

ДЕО СРЕДСТАВА РАЧУНА ФИНАНСИРАЊА-ЗАДУЖИВАЊЕОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3.1.-6.1.)
ПОКРИЋЕ УКУПНОГ ФИСКАЛНОГ ДЕФИЦИТА ИЗ РАЧУНА
XII
ФИНАНСИРАЊА
XI

XIII

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

део 62

62 део

ПОКРИЋЕ УКУПНОГ ФИСКАЛНОГ ДЕФИЦИТА ИЗ ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

XIV СВЕГА ЗА ПОКРИЋЕ УКУПНОГ ФИСКАЛНОГ ДЕФИЦИТА
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I ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
Законом о буџетском систему у члану 29. утврђено је да економска класификација прихода
и примања исказује приходе и примања на основу прописа или уговора који одређују изворе
прихода, односно примања.
У члану 9. Правилника o стандардном класификационим оквиру и контном плану за
буџетски систем („Сл. гласник РС“, бр.16/2016/, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018,
36/2018, 93/2018, 104/2018) утврђено је да су контним планом утврђене бројчане ознаке и називи
конта, по којима су корисници средстава обавезни да у књиговодству исказују имовину, обавезе,
изворе средстава, приходе и друга примања, расходе и издатке, као и финансијски резултат.
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018.
годину, извршена је класификација прихода и примања и пренетих неутрошених средстава по
систему јединствене буџетске класификације. Анализа прихода и примања покрајинског буџета
према економској класификацији показује да су у 2018. години, највеће учешће у укупно
оствареним средствима имали:
•

текући приходи (класа 7) са 90,32%, затим

•

пренета неутрошена средства из ранијих година (класа 3) са 8,19%,

•

примања од задуживања и продаје финансијске имовине (класа 9) са 1,48% и

•

примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8) са 0,01%.
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УКУПНО ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
У 2018. ГОДИНИ
У ОДНОСУ НА ГОДИШЊИ ПЛАН ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

3

2
КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА
ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА

7

71

планирано
у 2018. години са
изменама
апропријација

остварено
у 2018. години

%
учешћа

1

НАЗИВ

%
остварења

Економска
класификација

УКУПНО
Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година

3

4

5 (4/3)

6

100,70%

8,19%

5.845.280.672,02

5.886.139.723,85

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

65.950.984.459,59

64.896.274.616,39

98,40%

90,32%

ПОРЕЗИ

15.266.000.000,00
15.250.000.000,00
16.000.000,00
42.523.034.117,07
7.394.920,00

16.163.013.462,35
16.148.514.863,44
14.498.598,91
42.102.497.423,74
6.731.871,97

105,88%
105,89%
90,62%
99,01%
91,03%

22,50%
22,48%
0,02%
58,60%
0,01%

146.010.435,52

138.418.199,78

94,80%

0,19%

42.369.628.761,55
8.146.661.710,29
7.376.759.000,00
227.302.542,69
2.000.000,00

41.957.347.351,99
6.621.392.090,03
5.782.412.491,65
212.128.326,87
1.950.880,10

99,03%
81,28%
78,39%
93,32%
97,54%

58,40%
9,22%
8,05%
0,30%
0,00%

711 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ
714 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ
ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ
73
731 ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА
732 ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

74

733 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ
ДРУГИ ПРИХОДИ
741 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
742 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА
743 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ
744 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА

745 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ
77
РАСХОДА
771 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ

8
81

772 ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

811 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ
812 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА
82
821 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ
822 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ
823 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ
9
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА
91
ПРИМАЊА
ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА
911
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
92
ИМОВИНЕ
921 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА СА ПРЕНЕТИМ
СРЕДСТВИМА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА:
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4.531.220,76

4.471.220,76

98,68%

0,01%

536.068.946,84

620.429.170,65

115,74%

0,86%

15.288.632,23

9.371.640,27

61,30%

0,01%

8.119.243,06

3.057.584,38

37,66%

0,00%

7.169.389,17

6.314.055,89

88,07%

0,01%

11.580.000,00

5.895.798,87

50,91%

0,01%

570.000,00

4.911.075,65

861,59%

0,01%

70.000,00
500.000,00
11.010.000,00
10.000.000,00
300.000,00
710.000,00

774.064,65
4.137.011,00
984.723,22
0,00
151.203,87
833.519,35

1105,81%
827,40%
8,94%
0,00%
50,40%
117,40%

0,00%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

1.662.721.000,00

1.062.454.271,60

63,90%

1,48%

1.600.000.000,00
1.600.000.000,00

944.893.658,66
944.893.658,66

59,06%
59,06%

1,32%
1,32%

62.721.000,00

117.560.612,94

187,43%

0,16%

62.721.000,00

117.560.612,94

187,43%

0,16%

73.470.566.131,61

71.850.764.410,71

97,80%

100,00%

1. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
(на нивоу економске класе, категорије и групе)
1.1. Текући приходи (класа 7)
Текући приходи обухватају следеће категорије: 71 - порези (порез на доходак,
добит и капиталне добитке, порез на добра и услуге); 72 – социјални доприноси, 73 –
донације,помоћи и трансфери (донације од иностраних држава, донације и помоћи од
међународних организација и трансфери од других нивоа власти); 74 – други приходи (приходи
од имовине, приходи од продаје добара и услуга, новчане казне и одузета имовинска корист,
добровољни трансфери од физичких и правних лица и мешовити и неодређени приходи) и 77 –
меморандумске ставке за рефундацију расхода (меморандумске ставке за рефундацију
расхода и меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године).
У 2018.години текући приходи су остварени у износу од 64.896.274.616,39 динара, односно
98,40% од планираних 65.950.984.459,59 динара.
1.1.1. Порези (категорија 71)
Категорија 71 – Порези су планирани у износу од 15.266.000.000,00 динара. Остварени су у
износу од 16.163.013.462,35 динара, односно 105,88% од плана и то:
- порез на доходак, добит и капиталне добитке износ од 16.148.514.863,44 динара;
- порез на добра и услуге у износу од 14.498.598,91 динара;
•

711 - Порез на доходак, добит и капиталне добитке планиран је у износу од
15.250.000.000,00 динара, а остварен у износу од 16.148.514.863,44 динара или 105,89%
од плана, а према следећој структури:
−

порез на доходак грађана - порез на зараде у износу од 5.872.580.910,81 динара
или 98,70% од планираних 5.950.000.000,00 динара и

−

порез на добит у износу од 10.275.933.952,63 динара или 110,49% од
планираних 9.300.000.000,00 динара.

•

714 - Порез на добра и услуге је планиран у износу од 16.000.000,00 динара, а
остварено је 14.498.598,91 динара и то по основу накнаде за коришћење рибарских
подручја износ од 13.793.512,90 динара, накнада за коришћење вода износ од
73.539,97 динара и наканде за заштиту вода износ од 631.546,04 динара.
У 2018. години, укупно је примљено на име пореза на добит 10.648.892.763,51 динара,

од чега је сходно члану 60.став 3. Закона о буџетском систему, извршен повраћај пореским
обвезницима у износу од 372.958.810,88 динара. Салдо оствареног пореза на добит на дан
31.12.2018. године износи 10.275.933.952,63 динара.
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1.1.2. Донације, помоћи и трансфери (категорија 73)
Категорија 73 – Донације, помоћи и трансфери су планирани у износу од 42.523.034.117,07
динара. Остварени су у износу од 42.102.497.423,74 динара, односно 99,01% од плана и то из:
- донација од иностраних земаља

6.731.871,97 динара;

- донација и помоћи од међународних организација
- трансфера од других нивоа власти
•

138.418.199,78 динара;
41.957.347.351,99 динара.

731 - донације од иностраних земаља су остварене у износу од 6.731.871,97 или
91,03% од планираних 7.394.920,00 динара. Донацију је остварио индиректни корисник
Издавачки завод „Форум“.

•

732 - донације и помоћи од међународних организација су остварене у износу од
138.418.199,78 динара или 94,80% од планираних 146.010.435,52 динара; Остверене су
донације од текућих донација од међународних организација у износу од 24.231.176,16
динара, текућих помоћи од ЕУ у износу од 50.194.287,83 динара и капиталних помоћи
од ЕУ у износу од 63.992.735,79 динара. Донације у износу од 5.833.467,09 динара, су
остварене по основу рефундације средстава која су раније пренета са буџета за
предфинансирање пројеката и као остатак неутрошених донација од пројекта.
Директни корисници су остварили донације у износу од 121.239.797,30 динара, а
Индиректни корисници су остварили донације у износу од 11.344.935,39 динара.

•

733 - Трансфери од других нивоа власти су остварени у износу од 41.957.347.351,99
динара или 99,03% од планираних 42.369.628.761,55 динара; Трансфери од других
нивао власти су остварени као: трансферна средства из републичког буџета за расходе
за запослене у образовању у износу од 30.836.655.031,54 динара, трансфери од других
нивоа власти у износу од 95.828.253,21 динара, трансфери од других нивоа властисредства из буџета Републике Србије износ од 41.777.659,39 динара, наменски и
ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе у
износу од 8.973.543.692,75 динара, трансфери из републичког буџета за поверене
послове у износу од 32.788.824,45 динара, наменски капитални трансфери из
републичког буџета у износу од 1.960.000.000,00 динара и 15.853.890,65 динара по
основу рефундације буџетских средстава на име заједничких трошкова одржавања.

1.1.3. Други приходи (категорија 74)
Категорија 74 – Други приходи су планирани у износу од 8.146.661.710,29 динара, а остварени
су у износу од 6.621.392.090,03 динара, односно 81,28% од плана и то из:
- прихода од имовине

5.782.412.491,65 динара;

- прихода од продаје добара и услуга

212.128.326,87 динара;

- новчаних казни и одузете имовинаске користи

1.950.880,00 динара;

- добровољних трансфера од физичких и правних лица

4.471.220,76 динара;

- мешовитих и неодређених прихода

620.429.170,65 динара.
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•

741 - Приходи од имовине планирани у износу од 7.376.759.000,00 динара. Приходи по
овом основу остварени су у износу од 5.782.412.491,65 динара или 78,39% од плана, a
према следећој структури:
- Приход од камата у износу од 102.316.794,10 динара
- Приход од дивиденди (вишак прихода над расходима Републичке агенције за
електронске комуникације) у износу од 8.238.669,54 динара;
- Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања Републике Србије
у износу од 75.130,00 динара;
- Приход од закупа непроизведене имовине 5.671.781.898,01 динара (накнада за
коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса износ од 147.916.390,03
динара и накнаде и други приходи по посебним законима износ од
5.523.865.507,98 динара).

•

742 - Приходи од продаје добара и услуга (приходи од продаје добара и услуга или закупа
од стране тржишних организација, таксе и накнаде и приходи од споредне продаје добара
и услуга које врше државне нетржишне јединице) су планирани у износу од 227.302.542,69
динара, а остварени су у износу од 212.128.326,87 динара или 93,32% од плана према
следећој структури:
- Закуп непроизведене имовине (Приходи од давања у закуп, односно коришћење
непокретности у покрајинској својини и приходи од продаје добара и услуга у
корист АП Војводине) остварен је у износу од 103.931.557,12 динара или 90,54% од
планираних 114.785.542,69 динара;
- Таксе и накнаде (административне таксе у корист нивао АП Војводине и таксе за
озакоњење објекта у корист нивоа АП Војводине), су

остварене у износу од

61.244.931,07 динара или 103,80% од планираних 59.000.000,00 динара;
- Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице
(приходи које својом делатношћу остваре органи АП Војводине, приходи од
наканада трошкова за стручне и правосудне испите, накнада трошкова рада
комисије за стручне испите из области транспорта и дистрибуције и остале накнаде
трошкова за издавање аката, као и сопствени приходи индиректних буџетских
корисника), су остварене у износу од 46.951.838,68 динара, или 87,73% у односу на
планираних 53.517.000,00 динара;
•

743 - Новчане казне и одузета имовинска корист су планирани у износу од 2.000.000,00
динара, а остварени су у износу од 1.950.880,10 динара, или 97,54% од плана;

•

744 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица су планирани у износу од
4.531.220,76 динара, а остварени у износу од 4.471.220,76 динара или 98,68% од плана.
Средства су остварена од стране индиректних корисника у области културе у износу од
3.937.472,61 динара и од стране директних корисника буџета у износу од 533.748,15
динара.

•

745 - Мешовити и неодређени приходи су планирани у износу од 536.068.946,84
динара, а остварени су у износу од 620.429.170,65 динара или 115,74% у односу на
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план. Средства су остварена по основу: уплате средстава од стране Агенције за
осигурање депозита по основу наплаћених потраживања у износу од 18.823.347,03
динара; приходи од наплаћених потраживања по Решењу о деоби стечајне масе
Развојне банке Војводине а.д. Нови Сад у стечају износ од 27.923.112,93 динара;
повраћаји средства од накнада за пољопривреду износ од 65.088.170,18 динара; део
добити јавних предузећа, према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист
нивоа АП Војводине у износу од 252.574.533,60 динара; повраћаји неутрошених
средстава која су додељена за пројекте општинама износ од 2.614.804,92 динара;
повраћаји средстава из прихода од приватизације у износу од 36.717.014,78 динара,
приходи од повраћаја и рефундације буџетских корисника износ од 43.606.059,68
динара; повраћаји осталих корисника јавних средстава у износу од 21.959.581,82
диинара; мешовити и неодређени приходи - сопствени приходи индиректних буџетских
корисника у износу од 66.762.321,90 динара.
1.1.4. Меморандумске ставке за рефундацију расхода (категорија 77)
Категорија 77 – Меморандумске ставке за рефундацију расхода (средства од рефундације
накнада за одсуство са посла по основу боловања преко 30 дана, по основу накнаде за
породиљско одсуство и накнаде инвалидима рада друге категорије и др.) су планиране у
износу од 15.288.632,23 динара. Остварене су у износу од 9.371.640,27 динара, односно 61,30%
од плана.
•

771 – Меморандумске ставке за рефундацију расхода су планиране у износу од
8.119.243,06 динара, а остварене су у износу од 3.057.584,38 динара или 37,66% од
плана;

•

772 - Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године су
планиране у износу од 7.169.389,17 динара, а остварене у износу од 6.314.055,89
динара или 88,07% од плана.

1.2 Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)
Примања од продаје нефинансијске имовине обухватају следеће категорије: 81 –
примања од продаје основних средстава (примања од продаје непокретности и примања од
продаје покретне имовине); 82 – примања од продаје залиха (примања од продаје робних
резерви, примања од продаје залиха производње, примања од продаје робе за даљу продају),
остварена су у износу од 5.895.798,87 динара или 50,91% од планираних 11.580.000,00 динара.
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1.2.1

Примања од продаје основних средстава (категорија 81)

Категорија 81 – Примања од продаје основних средстава су планирана у износу од 570.000,00
динара, а остварена су у износу од 4.911.075,65 динара;
• 811 - Примања од продаје непокретности планирана су у износу од 70.000,00 динара,
а остварена у износу од 774.064,65 динара;
• 812 - Примања од продаје покретне имовине планирана су у износу од 500.000,00
динара, а остварена у износу од 4.137.011,00 динара.
1.2.2.

Примања од продаје залиха (категорија 82)

Категорија 82 – Примања од продаје залиха су планирана у износу од 11.010.000,00 динара.
Остварена су у износу од 984.723,22 динара, односно 8,94% од плана.
• 821 - Примања од продаје робних резерви су планирана у износу од 10.000.000,00
динара, а нису остварена у посматраном периоду;
• 822 - Примања од продаје залиха производње су планирана у износу од 300.000,00
динара, а остварена у износу од 151.203,87 динара;
• 823 - Примања од продаје робе за даљу продају су планирана у износу од 710.000,00
динара, а остварена у износу од 833.519,35 динара.

1.3 Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (класа 9)
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине обухватају следеће
категорије: 91 – примања од задуживања (примања од домаћих задуживања); 92 – примања
од продаје финансијске имовине (примања од продаје домаће финансијске имовине).
Остварена су у износу од 1.062.454.271,60 динара, или 63,90% од планираних 1.662.721.000,00
динара.
1.3.1. Примања од задуживања (категорија 91)
Категорија 91 – Примања од задуживања су планирана у износу од 1.600.000.000,00 динара, а
остварена су у износу од 944.893.658,66 динара;
• 911 -Примања од домаћих задуживања - средства су обезбеђена за потребе
рефинансирања

дела

покрајинског

јавног

дуга

дугорочним

кредитним

задуживањем код пословних банака.
1.3.2. Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92)
Категорија 92 – Примања од продаје финансијске имовине су планирана у износу од
62.721.000,00 динара, а остварена у износу од 117.560.612,94 динара.
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921 - Примања од продаје домаће финансијске имовине - остварена су примања од:
отплате стамбених кредита одобрених ранијих година у износу од 8.993.458,65
динара, прихода од приватизације у износу од 35.000.000,00 динара, примања од
наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других
потраживања, а по основу отплате главнице дуга по кредитима износ од
73.556.404,29 динара и код индиректног корисника Српско народно позориште
Нови Сад износ од 10.750,00 динара.

1.4 Пренета неутрошена средства из ранијих година (класа 3)
Пренета неутрошена средства из раниjих година обухватају следеће изворе
финансирања:
-

нераспоређен вишак прихода из ранијих година (извор 13 00),

-

нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи (извор 13 02),

-

нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства (извор 13 06),

-

нераспоређен вишак прихода из ранијих година – средства од наплаћених
потраживања Фонда за развој АП Војводине (извор 13 12),

-

неутрошена средства од приватизације из ранијих година (извор 14 00) и

-

неутрошена средства донација из ранијих година (извор 15 00).

Пренета неутрошена средства су планирана у износу од 5.845.280.672,02 динара, а пренета у
износу од 5.886.139.723,85 динара.
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711
714

73

731
732

733

742

743
744
745

4

5 (4/3)

6

5.845.280.672,02

5.886.139.723,85

100,70%

8,19%

5.166.688.206,11
657.239.585,98
21.352.879,93

5.204.295.678,54
657.239.585,98
24.604.459,33

100,73%
100,00%
115,23%

7,24%
0,91%
0,03%

НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

65.950.984.459,59

64.896.274.616,39

98,40%

90,32%

01
03
04
05
06
07
08
56

ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА

01

ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА

23.238.819.000,00
8.288.632,23
192.311.489,53
7.394.920,00
31.273.011,16
42.353.628.761,55
4.531.220,76
114.737.424,36
15.266.000.000,00
15.266.000.000,00
15.250.000.000,00
15.250.000.000,00
16.000.000,00
16.000.000,00
42.523.034.117,07
16.000.000,00
7.394.920,00
31.273.011,16
42.353.628.761,55
114.737.424,36
7.394.920,00
7.394.920,00
146.010.435,52
31.273.011,16
114.737.424,36
42.369.628.761,55
16.000.000,00
42.353.628.761,55
8.146.661.710,29
7.949.819.000,00
192.311.489,53
4.531.220,76
7.376.759.000,00
7.376.509.000,00
250.000,00
227.302.542,69
95.000.000,00
132.302.542,69
2.000.000,00
2.000.000,00
4.531.220,76
4.531.220,76
536.068.946,84
476.310.000,00
59.758.946,84

22.614.327.525,09
3.088.448,55
187.743.888,90
6.731.871,97
24.231.176,16
41.941.493.461,34
4.471.220,76
114.187.023,62
16.163.013.462,35
16.163.013.462,35
16.148.514.863,44
16.148.514.863,44
14.498.598,91
14.498.598,91
42.102.497.423,74
15.853.890,65
6.731.871,97
24.231.176,16
41.941.493.461,34
114.187.023,62
6.731.871,97
6.731.871,97
138.418.199,78
24.231.176,16
114.187.023,62
41.957.347.351,99
15.853.890,65
41.941.493.461,34
6.621.392.090,03
6.429.176.980,37
187.743.888,90
4.471.220,76
5.782.412.491,65
5.782.337.361,65
75.130,00
212.128.326,87
91.219.568,92
120.908.757,95
1.950.880,10
1.950.880,10
4.471.220,76
4.471.220,76
620.429.170,65
553.669.169,70
66.760.000,95

97,31%
37,26%
97,62%
91,03%
77,48%
99,03%
98,68%
99,52%
105,88%
105,88%
105,89%
105,89%
90,62%
90,62%
99,01%
99,09%
91,03%
77,48%
99,03%
99,52%
91,03%
91,03%
94,80%
77,48%
99,52%
99,03%
99,09%
99,03%
81,28%
80,87%
97,62%
98,68%
78,39%
78,39%
30,05%
93,32%
96,02%
91,39%
97,54%
97,54%
98,68%
98,68%
115,74%
116,24%
111,72%

31,47%
0,00%
0,26%
0,01%
0,03%
58,37%
0,01%
0,16%
22,50%
22,50%
22,48%
22,48%
0,02%
0,02%
58,60%
0,02%
0,01%
0,03%
58,37%
0,16%
0,01%
0,01%
0,19%
0,03%
0,16%
58,40%
0,02%
58,37%
9,22%
8,95%
0,26%
0,01%
8,05%
8,05%
0,00%
0,30%
0,13%
0,17%
0,00%
0,00%
0,01%
0,01%
0,86%
0,77%
0,09%

01

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ
СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА
ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА
ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ

ПОРЕЗИ
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ
ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА
ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

01

ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА

01
05
06
07
56

ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА

ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ
ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА
ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ
ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ
ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА

05
06
56

ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА
ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

01
07

ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА

01
04
08

ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА
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741

3

13
14
15

7

71

2

КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И
ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА

% учешћа

1

%
остварења

Економска
класификација
Извор
финансирања

УКУПНО ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА У 2018. ГОДИНИ
ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА
УКУПНО
Приходи, примања и пренета неутрошена средства из
ранијих година
НАЗИВ
планирано
у 2018. години са
остварено у
изменама
2018. години
апропријација

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

ДРУГИ ПРИХОДИ
СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА
ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

01
04

ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА
СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА

01
04
01

ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА
СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ
ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА

08

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

01
04

ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА
СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
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01
03
771

01
03

8

%
остварења

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ
ГОДИНЕ
ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ

0,01%
0,01%
0,00%
0,01%
0,01%
0,00%

7.169.389,17

6.314.055,89

88,07%

0,01%

7.000.000,00
169.389,17

6.283.191,72
30.864,17

89,76%
18,22%

0,01%
0,00%

11.580.000,00

5.895.798,87

50,91%

0,01%

01
09

ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА

4.648.305,71
1.247.493,16
10,77%
4.911.075,65 861,59%
4.648.305,71
262.769,94
46,10%
774.064,65 1105,81%
511.294,71
262.769,94 375,39%
4.137.011,00 827,40%
4.137.011,00
0,00
0,00%
984.723,22
8,94%
984.723,22
8,94%

0,01%
0,00%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%

01
09

ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА

09

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

0,00
11.580.000,00
570.000,00
0,00
570.000,00
70.000,00
0,00
70.000,00
500.000,00
0,00
500.000,00
11.010.000,00
11.010.000,00

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ

10.000.000,00

0,00

0,00%

0,00%

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

10.000.000,00
300.000,00
300.000,00
710.000,00
710.000,00

0,00
151.203,87
151.203,87
833.519,35
833.519,35

0,00%
50,40%
50,40%
117,40%
117,40%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

1.662.721.000,00

1.062.454.271,60

63,90%

1,48%

0,00
1.600.000.000,00

8.993.458,65
944.893.658,66

59,06%

0,01%
1,32%

62.721.000,00

108.567.154,29

173,10%

0,15%

1.600.000.000,00
1.600.000.000,00
1.600.000.000,00
1.600.000.000,00
62.721.000,00
0,00

944.893.658,66
944.893.658,66
944.893.658,66
944.893.658,66
117.560.612,94
8.993.458,65

59,06%
59,06%
59,06%
59,06%
187,43%

1,32%
1,32%
1,32%
1,32%
0,16%
0,01%

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

01
09

ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА

09

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ

09

823

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ

09

9
01
10
12

91

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА
ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА
ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА

10

ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА

10

ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА

01

ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА
ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

92

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

12
921

ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА

6

61,30%
89,76%
37,26%
61,78%
89,76%
37,66%

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

821

911

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ

5 (4/3)

9.371.640,27
6.283.191,72
3.088.448,55
9.340.776,10
6.283.191,72
3.057.584,38

ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА

82

822

ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА

4

15.288.632,23
7.000.000,00
8.288.632,23
15.119.243,06
7.000.000,00
8.119.243,06

01
09

81

812

3

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА

01
03

772

811

2

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА

% учешћа

Економска
класификација
Извор
финансирања

НАЗИВ

1

77

УКУПНО
Приходи, примања и пренета неутрошена средства из
ранијих година
планирано
у 2018. години са
остварено у
изменама
2018. години
апропријација

01
12

62.721.000,00

108.567.154,29

173,10%

0,15%

62.721.000,00
0,00

117.560.612,94
8.993.458,65

187,43%

0,16%
0,01%

62.721.000,00

108.567.154,29

173,10%

0,15%

УКУПНО: 73.470.566.131,61

71.850.764.410,71

ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА
ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА:

38

67.625.285.459,59

65.964.624.686,86

97,80% 100,00%
97,54%

91,81%

2. ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
ПРЕМА ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА
Законом о буџетском систему у члану 29. тачка 6) утврђено је да класификација према
изворима финансирања исказује приходе и примања, расходе и издатке према основу остварења тих
средстава, док је у члану 8. Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за
буџетски систем утврђено 17 извора финансирања у складу с којима се буџет планира и извршава.
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018.
годину, примењена је класификација прихода и примања и пренетих неутрошених средстава према
14 извора финансирања у складу са основом њиховог остварења.
Анализа прихода и примања покрајинског буџета према изворима финансирања показује да у
2018. години највеће учешће у укупним средствима имају:
o извор 07 – тансфери од других нивоа власти са 58,37%,
o извор 01 – општи приходи и примања буџета са 31,49%,
o извор 13 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година са 7,24%,
o извор 10 – примања од домаћих задуживања са 1,32%,
o остали извори са 1,58%.
Укупни приходи и примања, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година су остварени у
2018. години у износу од 71.850.764.410,71 динара. Структура средстава према економској
класификацији је следећа:
Текући приходи – (класа 7) су остварени у износу од 64.896.274.616,39 динара, или
98,40% од планираних 65.950.984.459,59 динара (са учешћем од 90,32% у структури остварених
укупних примања). Средства су остварена из следећих извора:
o 01 - општи приходи и примања буџета износ од 22.627.969.289,45 динара,
o 07 - трансфери од других нивоа власти износ од 41.941.493.461,34 динара,
o 03 - социјални допринoси износ од 3.088.448,55 динара,
o 04 - сопствени приходи буџетских корисника износ од 187.743.888,90 динара,
o 05 - донације од иностраних држава износ од 6.731.871,97 динара,
o 06 - донације од међународних организација износ од 24.231.176,16 динара,
o 08 - добровољни трансфери од физичких и правних лица износ од 4.471.220,76 динара и
o 56 - финансијска помоћ ЕУ износ од 114.187.023,62 динара.
Примања од продаје нефинансијске имовине – (класа 8) су остварена у износу од
5.895.798,87 динара или 50,91% од планираних 11.580.000,00 динара (са учешћем од 0,01% у
структури остварених укупних примања). Средства су остварена из следећих извора:
o 01 - општи приходи и примања буџета износ од 4.648.305,71 динара и
o 09 - примања од продаје нефинансијске имовине износ од 1.247.493,16 динара.
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине – (класа 9) су остварена у износу
од 1.062.454.271,60 динара или 63,90% од планираних 1.662.721.000,00 динара (са учешћем од 1,48%
у структури укупно остварених примања). Средства су остварена из следећих извора:
o 01 - општи приходи и примања буџета у износу од 8.993.458,65 динара,
o 10 - примања од домаћих задуживања износ од 944.893.658,66 динара,
o 12 - примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине у износу од
108.567.154,29 динара.
Пренета неутрошена средства из ранијих година – (класа 3) - из 2017. године пренето је
5.886.139.723,85 динара, док је буџетом за 2018. планирано и било расположиво 5.845.280.672,02
динара. Учешће ових прихода у укупним приходима и примањима јесте 8,19%.
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ТЕКУЋИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
У 2018. ГОДИНИ ПРЕМА ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

1

2

01
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05
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06

ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

07
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ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И
ПРАВНИХ ЛИЦА
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

10

ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА

12

ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И
ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

56

ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ

13

НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ
ГОДИНА
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ
РАНИЈИХ ГОДИНА
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ
ГОДИНА

15

остварено
у 2018. години

3

4

5 (4/3)

6

23.238.819.000,00

22.627.969.289,45

97,37%

31,49%

8.288.632,23

3.088.448,55

37,26%

0,00%

192.311.489,53

187.743.888,90

97,62%

0,26%

7.394.920,00

6.731.871,97

91,03%

0,01%

31.273.011,16

24.231.176,16

77,48%

0,03%

42.353.628.761,55

41.941.493.461,34

99,03%

58,37%

4.531.220,76

4.471.220,76

98,68%

0,01%

11.580.000,00

1.247.493,16

10,77%

0,00%

1.600.000.000,00

944.893.658,66

59,06%

1,32%

62.721.000,00

108.567.154,29

173,10%

0,15%

114.737.424,36

114.187.023,62

99,52%

0,16%

67.625.285.459,59

65.964.624.686,86

97,54%

91,81%

5.166.688.206,11

5.204.295.678,54

100,73%

7,24%

657.239.585,98

657.239.585,98

100,00%

0,91%

21.352.879,93

24.604.459,33

115,23%

0,03%

ПРЕНЕТА СРЕДСТВА:

5.845.280.672,02

5.886.139.723,85

100,70%

8,19%

УКУПНО:

73.470.566.131,61

71.850.764.410,71

97,80%

100,00%

ТЕКУЋА СРЕДСТВА:

14

планирано
у 2018. години са
укљученим
изменама
апропријација

%
учешћа

НАЗИВ

%
остварења

Извор финансирања

УКУПНО
Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих
година
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Приходи и примања буџета према изворима финансирања
Укупни приходи и примања којима је буџет АП Војводине располагао у 2018. години износили
су 71.850.764.410,71 динара или 97,80% (од планираних 73.470.566.131,61 динара) према
следећим изворима финансирања:
•

извор 01 – Општи приходи и примања буџета, остварени су у износу од
22.627.969.289,45 динара или 97,37% од планираних 23.238.819.000,00 динара;

•

извор 03 – Социјални доприноси остварени су у износу од 3.088.448,55 динара, или
37,26% од планираних 8.288.632,23 динара;

•

извор 04 – Сопствени приходи буџетских корисника су остварени у износу од
187.743.888,90 динара, или 97,62% од планираних 192.311.489,53 динара;

•

извор 05 –Донације од иностраних земаља су остварене износу од 6.731.871,97 динара,
или 91,03% од планираних 7.394.920,00 динара;

•

извор 06 – Донације од међународних организација су остварене у износу од
24.231.176,16 динара, или 77,48% од планираних 31.273.011,16 динара;

•

извор 07 – Трансфери од других нивоа власти су остварени у износу од
41.941.493.461,34 динара, или 99,03% од планираних 42.353.628.761,55 динара;

•

извор 08 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица су остварени у износу
од 4.471.220,76 динара, или 98,68% од планираних 4.531.220,76 динара;

•

извор 09 – Примања од продаје нефинансијске имовине су остварена у износу од
1.247.493,16 динара, или 10,77% од планираних 11.580.000,00 динара;

•

извор 10 – Примања од домаћих задуживања су остварена у износу од 944.893.658,66
динара, или 59,06% од планираних 1.600.000.000,00 динара;

•

извор 12 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине
остварена су у износу од 108.567.154,29 динара, или 173,10% у односу на планираних
62.721.000,00 динара;

•

извор 56 – Финансијска помоћ Европске уније остварена је у износу од 114.187.023,62
динара, или 99,52% у односу на планирана 114.737.424,36 динара;

•

извор 13 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година пренет је по завршном
рачуну буџета за претходну годину у износу од 5.204.295.678,54 динара, или 100,73% у
односу на планираних 5.166.688.206,11 динара;

•

извор 14 - Неутрошена средства од приватизације из ранијих година пренета су у
износу од 657.239.585,98 динара или 100% у односу на план;

•

извор 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година пренета су у износу од
24.604.459,33 динара или 115,23% у односу на планираних 21.352.879,93 динара.
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2.1. ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - извор финансирања 01
Приходи из буџета АП Војводине у 2018. години, из извора финансирања 01 планирани
су у износу од 23.238.819.000,00 динара, а остварени у износу од 22.627.969.289,45 динара или
97,37% у односу на план: (Текући приходи – Класа 7) у износу од 22.614.327.525,09 динара,
Примања од продаје нефинансијске имовине - класа 8 у износу од 4.648.305,71 динара и
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине - класа 9 у износу од 8.993.458,65
динара.
Наведена средства су класификована према следећим подизворима финансирања:
•

Подизвор 01 00 – Општи приходи и примања буџета остварени су у износу од
17.078.168.457,09 динара;

•

Подизвор 01 02 – Општи приходи и примања буџета – накнаде и други приходи према
посебним законима, остварен износ од 5.532.809.263,53 динара;

•

Подизвор 01 12 – Општи приходи и примања буџета – камате и други приходи од
наплаћених потраживања Фонда за развој АПВ и других потраживања по датим
кредитима, остварен износ од 16.991.568,83 динара.

Подизвор финансирања 01 00
Приходи из буџета из подизвора финансирања 01 00 планирани су у износу од
16.017.000.000,00 динара, а остварени у износу од 17.078.168.457,09 динара или 106,63% од
плана и то по следећој структури по економским класама: (класа 7 - Текући приходи у износу од
17.064.526.692,73 динара, класа 8 - Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од
4.648.305,71 динара и класа 9 - Примања од задуживања и продаје финансијске имовине у
износу од 8.993.458,65 динара ).
Подизвор финансирања 01 02
Приходи из буџета – накнаде и други приходи по посебним законима (подизвор
финансирања 01 02) планирани су за 2018. години у износу 7.190.000.000,00 динара, а
остварени у износу од 5.532.809.263,53 или 76,95% у односу на план.
Приходи по посебним законима су остварени на следећим економским класификацијама:
−

714 - Порез на добра и услуге није планиран, а остварени су приходи у износу од
705.086,01 динара, од накнада за заштиту вода у износу од 631.546,04 динара и накнада
за коришћење вода у износу 73.539,97 динара;

-

741 - Приходи од имовине планирани су у износу од 7.190.000.000,00 динара, а
остварени у износу од 5.532.104.177,52 динара или 76,94% од плана. Средства су
остварена од: давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног
објекта у државној својини износ од 1.561.117.165,88 динара, од накнада за коришћење
ловостајем заштићених врста дивљачи износ од 12.471.957,11 динара, од накнада за
ловну карту износ од 14.540.267,63 динара, накнада за коришћење шума и шумског
земљишта износ од 78.727.868,65 динара, накнада за промену намене шума и шумског

42

земљишта износ од 3.580.160,00 динара, накнада за извађени материјал из водотока
износ од 6.131.035,37 динара, накнада за коришћење вода износ од 638.017.652,04
динара, накнада за испуштену воду износ од 82.279.765,33 динара, накнада за
одводњавање од физичких лица износ од 2.049.341.529,53 динара, накнада за
одводњавање од правних лица износ од 626.090.504,87 динара, накнада за коришћење
водних објеката и система износ од 420.034.336,37 динара, прихода од давања у закуп
водног земљишта износ од 31.533.265,20 динара и вишка прихода над расходима
Регулаторне агенције за електронске комуникације износ од 8.238.669,54 динара.
Подизвор финансирања 01 12
Приходи из буџета – камате и други приходи од наплаћених потраживања Фонда за
развој АПВ и других потраживања по датим кредитима, планирани су за 2018. годину у износу
од 31.819.000,00 динара, а остварени у износу од 16.991.568,83 динара или 53,40% од плана.
Структура остварених наменских прихода по економскoј класификацији је следећа:

•

7411 – Камате су планиране у износу од 30.509.000,00 динара. Приходи по овом основу
остварени су у износу од 16.923.313,65 динара или 55,47% од плана по основу камата.

•

7451 – Мешовити и неодређени приходи планирани су у износу од 1.310.000,00
динара. Приходи по овом основу остварени су у износу од 68.255,18 динара, по основу
трошкова судских поступака Развојног фонда Војводине.

2. 2. СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ - извор финансирања 03
Социјални доприноси - извор финансирања 03 планирани су у износу од 8.288.632,23
динара, а остварени у износу од 3.088.448,55 динара или 37,26% од плана и то по следећим
економским класификацијама: меморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од
3.057.584,38 динара и меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године у
износу од 30.864,17 динара.
2.3. СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА - извор финансирања 04
Сопствени приходи буџетских корисника из извора финансирања 04 су планирани у
износу од 192.311.489,53 динара, а остварени у износу од 187.743.888,90 динара или 97,62% од
плана. Средства су остварена на економским класификацијама у оквиру класе 7 - Текући
приходи.
2.4. ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА - извор финансирања 05
Донације од иностраних земаља – из извора финансирања 05 су планиране у износу
од 7.394.920,00 динара, а остварене у износу од 6.731.871,97 динара или 91,03% у односу на
план. Средсва су остварена на економској класификацији 731 –Донације од иностраних држава.
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2.5. ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГAНИЗАЦИЈА - извор финансирања 06
Донације од међународних организација из извора финансирања 06 су планиране у
износу од 31.273.011,16 динара, а остварене у износу од 24.231.176,16 динара или 77,48% од
плана. Средства су остварена на класи 7 - Текући приходи, на економској класификацији 732 –
донације и помоћи од међународних организација.
2.6. ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ – Извор финансирања 07
У складу са ставом 2. члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину,
буџету АП Војводине обезбеђују се трансфери из буџета Републике Србије и то:
-

трансфери за поверене послове у складу са законом којим се утврђују надлежности
Аутономне покрајине Војводине;

-

наменски трансфери за финансирање расхода за запослене у образовању на
територији Аутономне покрајине Војводине у износима утврђеним овим законом;

-

наменски и ненаменски трансфери јединицама локалне самоуправе на територији
Аутономне покрајине Војводине у складу са Законом о финансирању локалне
самоуправе;

-

наменски капитални трансфери за пројекте које утврди Влада.
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за

2018. годину планирани су трансфери од других нивоа власти у износу од 42.353.628.761,55
динара, а остварени у износу од 41.941.493.461,34 динара или 99,03% од плана, са учешћем од
58,37% у укупно оствареним средствима, а према следећој структури:
• Трансфери од других нивоа власти у износу од 95.828.253,21 динара или 95,12% од
планираних средстава у износу од 100.747.721,30 динара.
• Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије у износу од
41.777.659,39 динара или 97,55% од планираних средстава у износу од 42.828.784,80
динара;
• Наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне
самоуправе у износу од 8.973.543.692,75 динара или 98,25% од планираних
средстава у износу од 9.132.961.160,39 динара;
• Наменски капитални трансфери из републичког буџета у износу од 1.960.900.000,00
динара или 100,00% од планираних средстава у износу од 1.960.900.000,00 динара;
• Трансфери из републичког буџета за поверене послове су дозначени у износу од
32.788.824,45 динара или 96,47% од планираних средстава у износу од 33.989.147,45
динара;
• Трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању у
износу од 30.836.655.031,54 динара или 99,21% од планираних средстава у износу од
31.082.201.947,61 динара.
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Трансфери од других нивоа власти (подизвор финансирања 07 00)
Трансфери од других нивоа власти у 2018.години из извора финаснирања 07 00 су
планирани у износу од 100.747.721,30 динара, а остварени у износу од 95.828.253,21 динара.
733 - Трансфери од других нивоа власти су остварени у износу од 95.828.253,21
динара или 95,12% од плана и то:
-

Буџет Републике Србије износ од 1.012.679,30 динара (Едукативном центру за
обуке у професионалним и радним вештинама);

-

Град Суботица износ од 67.664.139,88 динара (Народном позоришту – Narodno
kazalište

„NAPSZINHAZ“

Суботица

64.764.139,88

динара

и

Покрајинском

секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну
самоуправу у износу од 2.900.000,00 динара);
-

Град Нови Сад износ од 15.061.435,03 динара (Центру за породични смештај и
усвојење Нови Сад износ од 1.198.548,54 динара; Едукативном центру за обуке у
професионалним и радним вештинама 4.383.236,48 динара; Покрајинском
секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну
самоуправу у износу од 5.000.000,00 динара и Индиректним корисницима у
области културе – за 8 установа 4.719.650,01 динара);

-

Град Панчево износ од 3.150.000,00 динара (Покрајинском секретаријату за
регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу 2.800.000,00
динара и Заводу за социјалну заштиту 350.000,00 динара);

-

Град Зрењанин износ од 2.800.000,00 динара (Покрајинском секретаријату за
регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу);

-

Град Сомбор износ од 2.200.000,00 динара (Покрајинском секретаријату за
регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу);

-

Град

Сремска

Митровица

износ од 1.050.000,00 динара

(Покрајинском

секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну
самоуправу);
-

Град Кикинда износ од 1.200.000,00 динара (Покрајинском секретаријату за
регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу);

-

Општина Жабаљ износ од 450.000,00 динара (Музеју Војводине Нови Сад);

-

Општина Бачка Паланка износ од 499.999,00 динара (Покрајинском заводу за
социјалну заштиту);

-

Град Вршац износ од 500.000,00 динара (Покрајинском

секретаријату

регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу).
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за

Tрансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије
(подизвор финансирања 07 07)
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2018. годину планирани
су трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије, у складу са Законом
о буџету Републике Србије за 2018. Годину, у износу од 42.828.784,80 динара.
У 2018. години из буџета Републике Србије дозначена су трансферна средства у износу
од 41.777.659,39 динара на основу Решења Министарства културе и информисања и
Министарства трговине, туризма и телекомуникација, која су пренета са рачуна извршења
буџета АП Војводине корисницима буџета и то:
•

индиректним корисницима буџета АП Војводине 18.853.722,59 динара, следећим
установама културе:
-

Музеју Војводине 4.615.625,49 динара,

-

Покрајинском заводу за заштиту споменика културе 8.959.000,00 динара,

-

Спомен збирци Павлa Бељанског 1.549.547,15 динара,

-

Галерији ликовне уметности поклон збирци Рајка Мамузића 395.000,00
динара,

-

Народном позоришту – Narodnom kazalištu-„Népszínház“ Суботица 186.518,75
динара,

•

-

Српском народном позоришту 2.095.123,00 динара,

-

Позоришном музеју Војводине 190.168,20 динара,

-

Издавачком заводу „Форум“ 620.000,00 динара и

-

Заводу за културу Војводине 242.740,00 динара;

директним корисницима буџета АП Војводине 22.923.936,80 динара,
-

Покрајинском секретаријату за привреду и туризам 17.940.000,00 динара и

-

Туристичкој организацији Војводине 4.983.936,80 динара.
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ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
из извора финансирања 07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије
за период 01.01. - 31.12.2018. године
НАЗИВ МИНИСТАРСТВА

ДАТУМ

ИЗНОС

КОРИСНИК СРЕДСТАВА
И НАМЕНА СРЕДСТАВА

1

2

3

4

Министарство културе и
информисања
Министарство културе и
информисања
Министарство културе и
информисања
Министарство културе и
информисања
Министарство културе и
информисања
Министарство културе и
информисања
Министарство културе и
информисања

23.04.2018.

Захтев за обезбеђење средстава за наставак конзерваторских радова на
иконама СПЦ у Републици Хрватској у 2018. години - први део;
1.500.000,00 Покрајински завод за заштиту споменика културе - Петроварадин

30.04.2018.

1.000.000,00 Музејска е-Свезналица; Музеј Војводине

03.05.2018.

80.000,00 Музејска е-Свезналица; Музеј Војводине

03.05.2018.

Захтев за обезбеђење средстава за наставак конзерваторских радова на
иконама СПЦ у Републици Хрватској у 2018. години - други део;
500.000,00 Покрајински завод за заштиту споменика културе - Петроварадин

29.05.2018.

130.000,00 Књигобус; Издавачки завод Форум

29.05.2018.

120.000,00 Часопис Híd (Мост); Издавачки завод Форум

29.05.2018.

120.000,00 Часопис ''Стварност''; Издавачки завод Форум

Министарство трговине,
туризма и телекомуникација

30.05.2018.

Министарство културе и
информисања

31.05.2018.

Министарство културе и
информисања

12.06.2018.

Министарство културе и
информисања
Министарство културе и
информисања

Министарство културе и
информисања
Министарство културе и
информисања
Министарство културе и
информисања
Министарство културе и
информисања
Министарство културе и
информисања

Суфинансирање пројекта ''Унапређење туристичке понуде Војводине
кроз организацију специјалних промотивних догађаја и употребу
3.000.000,00 модерних технологија'' Туристичка организација Војводине
Имплементација јединственог информационог система са циљем
750.000,00 дигитализације културног наслеђа; Спомен збирка Павла Бељанског
Фотодокументација непокретних културних добара која припадају
корпусу непроценљивог наслеђа средњовековне Србије; Музеј
900.000,00 Војводине
-900.000,00 Враћено у Буџет Републике Србије 29.11.2018.

12.06.2018.

700.000,00 Финансирање пројекта ''Археолошки парк Чуруг''; Музеј Војводине

25.06.2018.
06.11.2018.

120.000,00 40 година Салашког позоришта; Позоришни музеј Војводине
-539,80 Враћено у Буџет Републике Србије 06.11.2018.

28.06.2018.
28.06.2018.
12.07.2018.
06.11.2018.
12.07.2018.
12.07.2018.

Суфинансирање пројекта ''Истраживање, заштита и презентација
Фрањевачког самостана у Бачу, археолошка ископавања и истраживања
(део развојног пројекта интегративне заштите''Векови Бача'');
1.000.000,00 Покрајински завод за заштиту споменика културе - Петроварадин
Финансирање пројекта Стална поставка "Музеј Присаједињења 1918" ;
2.500.000,00 Музеј Војводине
Суфинансирање пројекта "Медитеран у делима из колекције Павла
400.000,00 Бељанског"; Спомен збирка Павла Бељанског
-452,85 Враћено у Буџет Републике Србије 06.11.2018.
Суфинансирање пројекта "Милан Коњовић из новосадских колекција";
400.000,00 Спомен збирка Павла Бељанског
''Стална поставка и монографија поклон збирке Рајка Мамузића''
400.000,00 Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића
-5.000,00 Враћено у Буџет Републике Србије 21.12.2018.
Номинација културног предела историјског места Бач са окружењем за
Унескову листу Светске културне и природне баштине; Покрајински
1.575.000,00 завод за заштиту споменика културе Петроварадин

Министарство културе и
информисања

18.07.2018.

Министарство културе и
информисања

31.08.2018.

Конкурс за откуп публикација за библиотеке за 2018.годину броj 401-01242.740,00 333/2018-03 од 18.06.2018. године; Завод за културу Војводине

Министарство културе и
информисања

10.08.2018.

Исплата средстава за откуп публикација по Конкурсу за откуп
70.708,00 публикација за библиотеке за 2018.годину; Позоришни музеј Војводине
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НАЗИВ МИНИСТАРСТВА

ДАТУМ

ИЗНОС

КОРИСНИК СРЕДСТАВА
И НАМЕНА СРЕДСТАВА

1

2

3

4

Министарство културе и
информисања
Министарство културе и
информисања
Министарство културе и
информисања
Министарство културе и
информисања
Министарство културе и
информисања
Министарство културе и
информисања

10.09.2018.
04.10.2018.
14.12.2018.
23.10.2018.
01.11.2018.

22.11.2018.
03.12.2018.

Министарство културе и
информисања

03.12.2018.

Министарство трговине,
туризма и телекомуникација

14.12.2018.

Министарство трговине,
туризма и телекомуникација

19.12.2018.

Министарство културе и
информисања
Министарство културе и
информисања
УКУПНО:

Рехабилитација фрањевачког самостана у Бачу (део развојног пројекта
интегративне заштите ''Векови Бача''); Покрајински завод за заштиту
3.324.000,00 споменика културе -Петроварадин
Представљање Србије на 21.Берзи археолошког туризма у Пестуму
336.400,00 (Италија) у новембру 2018.године; Музеј Војводине
-774,51 Враћено у Буџет Републике Србије 14.11.2018.
Суфинансирање превода књиге ''Знакови поред пута'' Иве Андрића на
130.000,00 мађарски језик; Издавачки завод Форум
Конкурс за савремени драмски текст на мађарском језику; Народно
188.000,00 позориште Суботица
-1.481,25 Враћено у Буџет Републике Србије 27.12.2018.
Суфинансирање реализације пројекта ''Поп Ћира и поп Спира'' на
100.000,00 фестивалу АРМЕЛ 2018'', Српско народно позориште
2.000.000,00 Конкурс 2018 - Комично у класичном; Српско народно позориште
-4.877,00 Враћено у Буџет Републике Србије 31.12.2018.
Суфинансирање превода романа ''Топ је био врео'' Владимира
120.000,00 Кецмановића на мађарски језик; Издавачки завод Форум
Капитални трансфер ''Опремање туристичко-информативног
центра''Туристичке организације Војводине''; Туристичка организација
1.983.936,80 Војводине

Капитални трансфер ''Изградња и промоција бициклистичке стазе Нови
18.000.000,00 Сад - Београд - фаза 1''; Покрајински секретаријат за привреду и туризам
-60.000,00 Враћено у Буџет Републике Србије 29.01.2019.
Суфинансирање пројекта Рехабилитација Фрањевачког самостана у Бачу суфинансирање завршетка опремања музејске поставке и свечано
отварање;Покрајински завод за заштиту споменика културе 20.12.2018.
1.000.000,00 Петроварадин
Захтев за обезбеђење средстава за хитну фумигацију депоа у
Патријаршијском двору у Сремским Карловцима''; Покрајински завод за
25.12.2018.
60.000,00 заштиту споменика културе - Петроварадин
41.777.659,39
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Tрансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког
буџета јединицама локалне самоуправе (подизвор финансирања 07 08)
Одредбама члана 7. став 2. алинеја 3. Закона о буџету Републике Србије за 2018.
годину, утврђено je да буџету АП Војводине припадају наменски и ненаменски трансфери
јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине у складу са Законом о
финансирању локалне самоуправе.
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2018. годину
планирани су наменски и ненаменски

трансфери јединицама локалне самоуправе на

територији АП Војводине у износу од 9.132.961.160,39 динара.
У 2018. години укупно су дозначена средства из буџета Републике Србије у износу од
8.973.543.692,75 динара (текући трансфери у износу од 8.666.737.790,36 динара и капитални
трансфери у износу од 306.805.902,39 динара), по налозима надлежних министарстава:
- Министарства финансија 7.705.553.772,00 динара,
- Министарства просвете, науке и технолошког развоја 535.364.866,00 динара,
- Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 189.877.844,60
динара,
- Министарства културе и информисања 444.055.414,15 динара,
- Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 10.143.320,00 динара и
- Министарства трговине, туризма и телекомуникација 88.548.476,00 динара.
Укупно пренета наменска и ненаменска средства јединицама локалне самоуправе у
2018. години износе 8.973.543.692,75 динара.
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Трансферна средства из републичког буџета једницама локалне самоуправе
из извора финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета
једницама локалне самоуправе
за период 01.01. - 31.12.2018. године
НАЗИВ МИНИСТАРСТВА
1

ДАТУМ
2

Министарство финансија
Министарство финансија
Министарство финансија
Министарство финансија
Министарство финансија
Министарство финансија
Mинистарство просвете, науке и
технолошког развоја
Министарство финансија
Mинистарство просвете, науке и
технолошког развоја

25.01.2018.
25.01.2018.
26.01.2018.
29.01.2018.
30.01.2018.
31.01.2018.

Министарство финансија
Министарство финансија

26.02.2018.
27.02.2018.

Министарство финансија
Mинистарство просвете, науке и
технолошког развоја
Министарство финансија

27.02.2018.

Министарство финансија
Министарство финансија
Министарство финансија
Министарство за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања

21.03.2018.
26.03.2018.
26.03.2018.

Министарство финансија
Министарство финансија
Министарство финансија
Mинистарство просвете, науке и
технолошког развоја
Mинистарство просвете, науке и
технолошког развоја
Министарство финансија

30.03.2018.
30.03.2018.
30.03.2018.

Министарство за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања
Министарство финансија
Министарство финансија
Министарство финансија

31.01.2018.
05.02.2018.
14.02.2018.

28.02.2018.
05.03.2018.

27.03.2018.

30.03.2018.
30.03.2018.
02.04.2018.

ИЗНОС
ТРАНСФЕРА

НАМЕНА КОРИСНИК СРЕДСТАВА

3

4

Трансферна средства општинама и градовима за јануар 2018. године
Трансферна средства општинама и градовима за јануар 2018. године
Трансферна средства општинама и градовима за јануар 2018. године
Трансферна средства општинама за јануар 2018. године
Трансферна средства општинама за јануар 2018. године
Трансферна средства општинама за јануар 2018. године
Реализација припремног предшколског програма на територији АП
43.769.702,00 Војводине за месец децембар 2017.године
15.122.333,00 Трансферна средства граду Кикинди за јануар 2018.године
Реализација припремног предшколског програма на територији АП
678.436,00 Војводине за месец децембар 2017.године - Сента

428.594.937,00
96.592.766,00
26.438.854,00
10.667.557,00
31.596.626,00
21.249.541,00

567.803.674,00 Трансферна средства општинама и градовима за фебруар 2018. године
23.733.734,00 Трансферна средства општинама и градовима за фебруар 2018. године
36.371.874,00 Трансферна средства општинама и градовима за фебруар 2018. године
Реализација припремног предшколског програма на територији АП
44.146.334,00 Војводине за месец јануар 2018.године
12.885.548,00 Трансферна средства општинама за фебруар 2018. године
13.201.518,00 Трансферна средства општини Бачка Топола за фебруар 2018. године
75.877.380,00 Трансферна средства општинама и градовима за март 2018. године
505.356.063,00 Трансферна средства општинама и градовима за март 2018. године
Трансферна средства јединицама локалне самоуправе на територији АП
45.538.114,29 Војводине за јануар, фебруар и март 2018.године.
16.898.996,00 Трансферна средства граду и општинама за март 2018. године; Зрењанин
11.866.867,00 Трансферна средства граду и општини за март 2018. године; Инђија
17.007.842,00 Трансферна средства општини Бачка Паланка за март 2018. године
Реализација припремног предшколског програма на територији АП
43.180.683,00 Војводине за месец фебруар 2018.године
Реализација припремног предшколског програма на територији АП
993.195,00 Војводине за месец јануар 2018.године за Кањижу и Беочин
15.122.333,00 Трансферна средства граду Кикинда за март 2018. године
Трансферна средства јединицама локалне самоуправе на територији АП
Војводине за месец април 2018.године.
Трансферна средства општинама и градовима за април 2018. године
Трансферна средства општинама и градовима за април 2018. године
Трансферна средства граду и општини за април 2018. године

23.04.2018.
25.04.2018.
25.04.2018.
26.04.2018.

15.461.004,41
410.874.168,00
89.500.347,00
24.559.890,00

Министарство финансија
Министарство финансија
Mинистарство просвете, науке и
технолошког развоја
Mинистарство просвете, науке и
технолошког развоја
Министарство финансија
Министарство финансија
Министарство финансија
Министарство финансија
Министарство финансија
Министарство за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања
Министарство финансија
Министарство финансија

27.04.2018.
30.04.2018.

Министарство културе и информисања
Министарство финансија
Министарство трговине туризма и
телекомуникација
Министарство трговине туризма и
телекомуникација
Министарство трговине туризма и
телекомуникација
Министарство трговине туризма и
телекомуникација
Министарство трговине туризма и
телекомуникација

28.05.2018.
29.05.2018.

13.835.534,00 Трансферна средства граду и општинама за април 2018. године; Врбас
21.249.541,00 Трансферна средства Граду Сремској Митровици за април 2018. године
Реализација припремног предшколског програма на територији АП
43.708.730,00 Војводине за месец март 2018.године
Реализација припремног предшколског програма на територији АП
1.244.081,00 Војводине за месец фебруар 2018.године
21.068.509,00 Трансферна средства општинама за април 2018. године
12.505.234,00 Трансферна средства општини Нови Бечеј за април 2018. године
18.844.725,00 Трансферна средства општини Оџаци за април 2018. године
16.703.716,00 Трансферна средства општинама за април 2018. године
12.987.817,00 Трансферна средства граду Вршцу за април 2018. године
Трансферна средства јединицама локалне самоуправе на територији АП
16.305.903,35 Војводине за месец мај 2018.године.
144.315.223,00 Трансферна средства општинама и градовима за мај 2018. године
5.562.973,00 Трансферна средства општинама за мај 2018. године
Конкурс 2018 - 18.Бијенале уметности Просторни агенс; Културни центар
1.000.000,00 Панчева
23.341.008,00 Трансферна средства граду и општинама за мај 2018. године
Суфинансирање пројекта ''Великогоспојински дани - Госпојина 2018'';
1.000.000,00 Општина Нови Бечеј
Суфинансирање пројекта ''Промоција туристичких потенцијала града
500.000,00 Сомбора''; Туристичка организација града Сомбора
Суфинансирање пројекта ''Видовдански сабор у Бањи Врдник''; Туристичка
500.000,00 организација општине Ириг
Суфинансирање пројекта ''Пут меда и сира''; Туристичка организација
500.000,00 општине Жабаљ
Суфинансирање пројекта ''Царски Сирмијум - град легенди'';Туристичка
500.000,00 организација града Сремска Митровица
-51.524,00 Враћено у Републику Србију 23.11.2018.године
Суфинансирање пројекта ''Дунавски Бал 2018''; Туристичка организација
1.000.000,00 општине Бачка Паланка

Министарство трговине туризма и
телекомуникација

30.04.2018.
30.04.2018.
03.05.2018.
08.05.2018.
09.05.2018.
10.05.2018.
21.05.2018.
24.05.2018.
25.05.2018.
28.05.2018.

29.05.2018.
29.05.2018.
29.05.2018.
29.05.2018.
29.05.2018.

30.05.2018.
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НАЗИВ МИНИСТАРСТВА

ДАТУМ

ИЗНОС
ТРАНСФЕРА

НАМЕНА КОРИСНИК СРЕДСТАВА

1

2

3

4

Министарство трговине туризма и
телекомуникација
Министарство трговине туризма и
телекомуникација
Министарство трговине туризма и
телекомуникација
Министарство трговине туризма и
телекомуникација
Mинистарство просвете, науке и
технолошког развоја
Mинистарство просвете, науке и
технолошког развоја
Mинистарство просвете, науке и
технолошког развоја

30.05.2018.
30.05.2018.
30.05.2018.
30.05.2018.
30.05.2018.
30.05.2018.
30.05.2018.

Министарство културе и информисања

30.05.2018.

Министарство културе и информисања
Министарство финансија
Министарство финансија

30.05.2018.
31.05.2018.
31.05.2018.

Министарство трговине туризма и
телекомуникација
Министарство трговине туризма и
телекомуникација
Министарство трговине туризма и
телекомуникација
Министарство трговине туризма и
телекомуникација
Министарство трговине туризма и
телекомуникација

31.05.2018.
31.05.2018.
31.05.2018.
31.05.2018.
31.05.2018.

Суфинансирање пројекта ''Пиле фест 2018''; Туристичка организација
400.000,00 општине Житиште
3.000.000,00 Суфинансирање пројекта ''Дани пива 2018''; Град Зрењанин
Суфинансирање пројекта ''Дани старог Сланкамена''; Туристичка
200.000,00 организација општине Инђија
Суфинансирање пројекта ''Бачкотополско лето 2018''; Туристичка
500.000,00 организација општине Бачка Топола
Реализација припремног предшколског програма на територији АП
45.139.529,00 Војводине за месец април 2018.године
Реализација припремног предшколског програма на територији АП
760.464,00 Војводине за месец фебруар 2018.године
Реализација припремног предшколског програма на територији АП
1.478.330,00 Војводине за месец март 2018.године
''СОМУС'' Сомборске музичке свечаности 2018; Културни центар ''Лаза
2.000.000,00 Костић'' Сомбор
''Чаролија луткарства'' - XII Регионални сусрет васпитача луткара; Дечји
120.000,00 вртић ''Снежана - Hófehérke'' Сента
14.910.129,00 Трансферна средства општинама за мај 2018. године
33.277.235,00 Трансферна средства општинама за мај 2018. године
Суфинансирање пројекта ''Промоција туристичких ресурса општине Рума и
региона Срема и подстицање унапређења рецептивне туристичкоугоститељске понуде кроз локалне манифестације и организовану промо
300.000,00 туру из Словеније''; Туристичка организација општине Рума
Суфинансирање пројекта ''Белоцрквански карневал 2018.год.''; Туристичка
1.500.000,00 организација општине Бела Црква
Суфинансирање пројекта ''Туристичка манифестација ''61.дани бербе
2.000.000,00 грожђа'' 13.-16.септембар 2018''; Туристичка организација Вршац
Суфинансирање пројекта ''Промоција туристичке дестинације Сремски
1.000.000,00 Карловци''; Туристичка организација општине Сремски Карловци
Суфинансирање пројекта ''Регата Мајке Ангелине Купиново - 2018'';
200.000,00 Туристичка организација општине Пећинци
Дигитализација уметничког фонда Музеја наивне уметности Илијанум
596.000,00 Шид, Музеј наивне уметности Илијанум
Дигитализација културног наслеђа у Народном музеју Панчево, фаза 4.
(инсталација и примена мобилне апликације за презентацију изложбених
560.000,00 поставки Народног музеја Панчево; Народни музеј Панчево
Формирање дигиталне фотолабораторије и дигитализације селектоване
археолошке теренске документације Градског музеја у Сомбору; Градски
550.000,00 музеј Сомбор
58.767.579,00 Трансферна средства општинама и градовима за мај 2018. године
Учествовање Здравка Јоксимовића на ''2nd China-CEEC Arts Cooperation
Forum'' од 10. до 15.јуна 2018.године у Ченгдуу, ХР Кина; Центар за
144.000,00 ликовне и примењене уметности ТЕРРА, Кикинда
30.887.601,00 Трансферна средства општинама за мај 2018. године
14.588.784,00 Трансферна средства општинама за мај 2018. године
26.838.941,00 Трансферна средства граду и општинама за мај 2018. године
Набавка опреме и реконструкција мрежне инфраструктуре ради потребе
дигитализације архивске грађе МЗЗСКа Суботица; Међуопштински Завод
500.000,00 за заштиту споменика културе Суботица
38.Фестивал словачке популарне музике ''Златни кључ'' Селенча 2018;
120.000,00 Месна заједница Селенча
Пројекат уређења, обраде и заштите збирке старих књига Градске
699.000,00 народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' у Зрењанину
Издавање стручне литературе у библиотечко-информатичкој делатности и
подстицање стручних и научних истраживања и едукације запослених у
области библиотечко-информатичке делатности; Градска библиотека
765.000,00 Панчево
Финансирање пројекта ''Археолошка мапа северне Бачке'';
500.000,00 Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица
31.811.464,00 Трансферна средства граду и општинама за мај 2018. године
24.568.197,00 Трансферна средства општинама за мај 2018. године
Финансирање пројекта ''Одређивање апсолутне старости
радиокарбонском методом (С14 метод) хуманог остеолошког материјала
из времена касне антике са локалитета на територији Баната и Бачке'';
852.000,00 Градски музеј Бечеј

Министарство културе и информисања

31.05.2018.

Министарство културе и информисања

31.05.2018.

Министарство културе и информисања
Министарство финансија

31.05.2018.
01.06.2018.

Министарство културе и информисања
Министарство финансија
Министарство финансија
Министарство финансија

01.06.2018.
05.06.2018.
05.06.2018.
06.06.2018.

Министарство културе и информисања

11.06.2018.

Министарство културе и информисања

11.06.2018.

Министарство културе и информисања

11.06.2018.

Министарство културе и информисања

11.06.2018.

Министарство културе и информисања
Министарство финансија
Министарство финансија

11.06.2018.
12.06.2018.
13.06.2018.

Министарство културе и информисања
Министарство трговине туризма и
телекомуникација

13.06.2018.
15.06.2018.

5.000.000,00 ''Реконструкција купалишта Талпа у Зрењанину''; Град Зрењанин

Министарство финансија

15.06.2018.

Министарство културе и информисања

18.06.2018.

7.660.894,00 Трансферна средства општинама за мај 2018. године
Међународни фестивал сценског стваралаштва деце и младих - 61.МАЈСКЕ
ИГРЕ:'' Велике тајне малих мајстора глуме''; Градско позориште Бечеј 368.000,00 Városi Szinház Becse
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ДАТУМ

ИЗНОС
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1

2

3

4

550.000,00 Конкурс 2018 - Годишњи програм Савремене галерије Суботица
''Систематска археолошка истраживања локалитета Градиште у Иђошу'';
700.000,00 Народни музеј Кикинда
18.844.725,00 Трансферна средства општинама и граду за мај 2018. године

Министарство културе и информисања

18.06.2018.

Министарство културе и информисања
Министарство финансија

18.06.2018.
21.06.2018.

Министарство за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања
Министарство финансија
Министарство финансија
Министарство финансија

22.06.2018.
22.06.2018.
25.06.2018.
25.06.2018.

Министарство културе и информисања

25.06.2018.

Министарство културе и информисања
Министарство финансија
Министарство финансија
Министарство финансија

25.06.2018.
26.06.2018.
26.06.2018.
27.06.2018.

Министарство културе и информисања

27.06.2018.

16.ETHNO.COM 2018.World music festival; Културни центар Панчева
Трансферна средства општинама за јун 2018. године
Трансферна средства општинама за мај 2018. године
Трансферна средства граду и општинама за јун 2018. године
Заштита дела раритетних књига Градске библиотеке ''Карло Бијелицки'' у
787.000,00 Сомбору

Министарство културе и информисања

27.06.2018.

200.000,00 50. Драмски меморијал ''Петра Ризнича Ђађе''; Дом културе Руски Крстур

Министарство културе и информисања
Министарство финансија
Министарство финансија

27.06.2018.
28.06.2018.
28.06.2018.

Министарство културе и информисања

28.06.2018.

Министарство културе и информисања

28.06.2018.

Министарство културе и информисања

28.06.2018.

Штампање књиге ''Археолошки локалитети и налазишта града Зрењанина
593.500,00 и насељених места''; Заводу за заштиту споменика културе Зрењанин

Министарство културе и информисања

28.06.2018.

"Изложба о Васи Поморишцу поводом 125 година од рођења"; Народни
470.000,00 музеј Зрењанин

Министарство културе и информисања

28.06.2018.

Министарство културе и информисања

28.06.2018.

Министарство културе и информисања

28.06.2018.

Министарство културе и информисања
Mинистарство просвете, науке и
технолошког развоја
Mинистарство просвете, науке и
технолошког развоја

28.06.2018.

Министарство културе и информисања

29.06.2018.

Министарство културе и информисања

29.06.2018.

Министарство културе и информисања
Министарство финансија
Министарство финансија
Министарство финансија
Министарство финансија
Министарство финансија
Министарство финансија

29.06.2018.
02.07.2018.
02.07.2018.
02.07.2018.
02.07.2018.
04.07.2018.
04.07.2018.

Министарство културе и информисања
Министарство финансија

04.07.2018.
06.07.2018.

Министарство културе и информисања
Министарство финансија

06.07.2018.
09.07.2018.

Министарство културе и информисања

12.07.2018.

Министарство културе и информисања

12.07.2018.

Министарство културе и информисања

12.07.2018.

Министарство културе и информисања

12.07.2018.

29.06.2018.
29.06.2018.

Трансферна средства јединицама локалне самоуправе на територији АП
Војводине за месец јун 2018.године.
Трансферна средства општинама и граду за мај 2018. године
Трансферна средства општинама и градовима за јун 2018. године
Трансферна средства градовима и општинама за јун 2018. године
Подунавски дани Јаноша Херцега Dunatáji Herceg János Napok; Градска
120.000,00 библиотека ''Карло Бијелицки'' Сомбор

15.461.004,41
16.898.996,00
318.462.310,00
37.953.257,00

120.000,00
42.546.515,00
9.730.535,00
6.479.725,00

120.000,00 57.Фестивал русинске културе ''Црвена ружа''; Дом културе Руски Крстур
11.866.867,00 Трансферна средства граду и општинама за мај 2018. године
11.866.867,00 Трансферна средства граду и општинама за јун 2018. године
''Jанош Пањи, градитељ Великог Бечкерека'' 130 година од рођења, 80
333.000,00 година од смрти; Завод за заштиту споменика културе Зрењанин
Конкурс 2018 - Годишњи програм Савремене галерије; Савремена
500.000,00 галерија Уметничке колоније Ечка Зрењанин

Финансирање пројекта "Тематска изложба: Акварели и темпере Милана
400.000,00 Коњовића у Галерији Милан Коњовић у Сомбору"
Финансирање пројекта "Радионице у Народном музеју Зрењанин 400.000,00 Storytelling"; Народни музеј Зрењанин
400.000,00 "Женско лице спорта у Зрењанину"; Народни музеј Зрењанин
Конкурс 2018 - 63.сазив Уметничке колоније Ечка - Слика 2018; Савремена
400.000,00 галерија Уметничке колоније Ечка Зрењанин
Реализација припремног предшколског програма на територији АП
45.206.324,00 Војводине за месец мај 2018.године
Реализација припремног предшколског програма на територији АП
684.986,00 Војводине за месец децембар 2017.године
Израда пројекта за формирање мултифункционалног простора у оквиру
1.900.000,00 Меморијалног комплекса у Идвору; Дом културе ''Михајло Пупин'' Идвор
"Лето са збирком Савремене галерије Зрењанин"; Савремена галерија
400.000,00 уметичке колоније Ечка - Зрењанин
"Живот и заоставштина руских избеглица у Панчеву у периоду 1919-1941";
650.160,00 Народни музеј Панчево
12.885.548,00 Трансферна средства граду и општинама за мај 2018. године
19.267.960,00 Трансферна средства граду и општинама за мај 2018. године
19.267.960,00 Трансферна средства граду и општинама за јун 2018. године
12.885.548,00 Трансферна средства граду и општинама за јун 2018. године
15.122.333,00 Трансферна средства граду Кикинда за мај 2018. године
15.122.333,00 Трансферна средства општини и граду за јун 2018. године
''Систематска археолошка ископавања и истраживања локалитета Долово700.000,00 Циглана у 2018.години''; Народни музеј Панчево
14.617.812,00 Трансферна средства општини Алибунар за јун 2018. године
Конкурс 2018 - Позоришна уметност - Интернационални фестивал
2.000.000,00 алтернативног и новог театра - ИНФАНТ; Културни центар Нови Сад
21.908.752,00 Трансферна средства општинама за јун 2018. године
400.000,00 "Конзервација предмета и музејских збирки" Завичајни музеј Рума
Финансирање пројекта "Опремање изложбеног и депо простора и
400.000,00 уређење дворишта" Културни центар Врбаса - Градски музеј
Финансирање пројекта "Трајна санација капиларне влаге на згради музеја
400.000,00 у Белој Цркви" Народна библиотека у Белој Цркви
Финансирање пројекта "Тактилна помагала за слепа и слабовида лица у
400.000,00 музеју Батинске битке" Градски музеј Сомбор
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Финансирање пројекта "Необична прича о уметнику Браниславу
Бранкову" Градски музеј Сомбор
Финансирање пројекта "Ревизија уметничког фонда и евалуација
конзерваторских радова према елаборату о стању слика из 2007. године"
Галерија слика "Сава Шумановић" Шид
Трансферна средства општинама за мај 2018. године
Трансферна средства граду и општинама за јун 2018. године
Унапређење услова чувања и заштите архивске грађе Историјског архива у
Панчеву Историјски архив у Панчеву
"Археолошка топографија Баната" и штампање монографије "Археолошка
топографија општине Панчево" Народни музеј Панчево

Министарство културе и информисања

12.07.2018.

400.000,00

Министарство културе и информисања
Министарство финансија
Министарство финансија

12.07.2018.
18.07.2018
18.07.2018.

530.000,00
7.170.894,00
27.206.807,00

Министарство културе и информисања

19.07.2018.

400.000,00

Министарство културе и информисања

20.07.2018.

800.000,00

Министарство културе и информисања

20.07.2018.

Министарство културе и информисања

20.07.2018.

568.000,00 Средњи Банат на крају Великог рата; Историјиски архив Зрењанин
Сређивање архива црквених општина СПЦ на подручју зрењанинског
600.000,00 архијерејског намесништва; Историјски архив Зрењанин

Министарство културе и информисања

20.07.2018.

Министарство финансија
Министарство за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања

20.07.2018.

Министарство културе и информисања

24.07.2018.

Министарство културе и информисања
Министарство финансија
Министарство финансија
Министарство финансија

24.07.2018.
25.07.2018.
26.07.2018.
26.07.2018.

Министарство културе и информисања

26.07.2018.

Министарство културе и информисања

26.07.2018.

Министарство културе и информисања

26.07.2018.

Министарство културе и информисања

26.07.2018.

300.000,00 Хорски фестивал "Слободан Бурсаћ" Културни центар Зрењанин
"Класик фест Панчево" - 8.фестивал камерне музике, Културном центру
1.200.000,00 Панчево
7.Међународно Бијенале уметничког дечјег израза - БУДИ Лепо се играј!
250.000,00 Културни центар Панчева
Гостовање представе "THE END" - Суботица; Позориште ''Kosztolány Deszó,
150.000,00 Суботица

Министарство културе и информисања

26.07.2018.

1.500.000,00 Санација спрата и поткровља депоа Историјског архива Кикинда

Министарство културе и информисања

27.07.2018.

Министарство културе и информисања

27.07.2018.

Министарство културе и информисања

27.07.2018.

Министарство културе и информисања

30.07.2018.

Министарство културе и информисања
Министарство финансија
Министарство финансија
Министарство финансија

30.07.2018.
30.07.2018.
31.07.2018.
31.07.2018.

Министарство културе и информисања

31.07.2018.

Министарство културе и информисања
Mинистарство просвете, науке и
технолошког развоја

31.07.2018.

Министарство културе и информисања

01.08.2018.

Министарство финансија
Министарство финансија
Министарство финансија
Министарство финансија

07.08.2018.
07.08.2018.
07.08.2018.
09.08.2018.

34.015.684,00
17.007.842,00
15.122.333,00
14.617.812,00

Министарство културе и информисања

10.08.2018.

91.400,00

Министарство културе и информисања

13.08.2018.

750.000,00

Министарство културе и информисања

15.08.2018.

7.450.715,16

Министарство културе и информисања

15.08.2018.

2.880.000,00

23.07.2018.

31.07.2018.

4.250.000,00 63. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ; Стеријино позорје Нови Сад
Трансферна средства граду и општинама за мај и јун 2018. године 14.090.764,00 Панчево
Трансферна средства јединицама локалне самоуправе на територији АП
15.461.004,41 Војводине за месец јул 2018.године.
Систематска истраживања локалитета Кремењак - Потпорањ Градски музеј
698.391,00 Вршац
Ревизиона истраживања локалитета Ватин-Бела Бара, Градски музеј
300.000,00 Вршац
335.467.571,00 Трансферна средства граду и општинама за јул 2018. године
70.715.600,00 Трансферна средства граду и општинама за јул 2018. године
34.136.469,00 Трансферна средства градовима и општинама за јул 2018. године

Исплата средстава за откуп публикација по Конкурсу за откуп публикација
134.472,00 за библиотеке за 2018. годину. Градска НБ Жарко Зрењанин
250.000,00 Суфинансирање манифестације "Жисел" Дом културе Омољица
Израда пројекта за конзерваторско-рестаураторске радове на згради
700.000,00 музеја Срема на Тргу Св.Стефана, Сремска Митровица
Суфинансирање пројекта "Пут до Омладинске престонице Европе
362.000,00 2019.године - активности у 2018.години", Граду Новом Саду
Суфинансирање пројекта "Пут до Омладинске престонице Европе
39.913.000,00 2019.године - активности у 2018.години", Граду Новом Саду
35.838.325,00 Трансферна средства граду и општинама за јул 2018. године
3.064.027,00 Трансферна средства општинама за јул 2018. године
7.556.406,00 Трансферна средства општинама за јул 2018. године
300.000,00 ''Стево Чутурило'' у културној историји Срба; Градска библиотека Панчево
XXXVII Интернационални симпозијум скулптуре у теракоти Терра 2018;
600.000,00 Установа културе Центар за ликовну и примењену уметност Тера Кикинда
Реализација припремног предшколског програма на територији АП
45.155.445,00 Војводине за месец јун 2018.године
750.000,00 63. Стеријино позорје, Стеријино позорје Нови Сад
Трансферна средства општини Бачка Паланка за мај и јун 2018. године
Трансферна средства општи Бачка Паланка за јул 2018. године
Трансферна средства граду Кикинда за јул 2018. године
Трансферна средства општини Алибунар за јул 2018.
Исплата средстава за откуп публикација по Конкурсу за откуп публикација
за библиотеке за 2018.годину; Градска библиотека Карло Бјелицки
Сомбор
Замена прозора на згради Одсека за архивску грађу у Бечеју; Историјски
архив Сента
Конзерваторски радови на згради Завода за заштиту споменика културе
Сремска Митровица
Текуће поправке и инвестиционо одржавање објекта А1 и А2 Галерија
слика ''Сава Шумановић'', Шид
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Министарство културе и информисања

15.08.2018.

2.998.848,60

Министарство културе и информисања
Министарство за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања

20.08.2018.

250.000,00

23.08.2018.

16.541.175,03

Министарство културе и информисања

23.08.2018.

Министарство финансија
Министарство финансија
Министарство финансија
Mинистарство просвете, науке и
технолошког развоја
Министарство трговине туризма и
телекомуникација
Министарство финансија
Министарство финансија

24.08.2018.
24.08.2018.
29.08.2018.

400.000,00
-90,00
336.467.599,00
8.501.310,00
27.371.273,00

29.08.2018.

41.135.500,00

30.08.2018.
31.08.2018.
31.08.2018.

3.500.000,00
16.573.519,00
20.685.306,00

Министарство културе и информисања

31.08.2018.

59.640,00

Министарство културе и информисања

31.08.2018.

100.000,00

Министарство културе и информисања

31.08.2018.

80.000,00

Министарство културе и информисања

31.08.2018.

200.000,00

Министарство културе и информисања

31.08.2018.

300.000,00

Министарство културе и информисања

31.08.2018.

Министарство културе и информисања
Министарство финансија
Министарство финансија
Министарство финансија

03.09.2018.
04.09.2018.
04.09.2018.
06.09.2018.

Министарство финансија
Министарство финансија

06.09.2018.
07.09.2018.

Министарство трговине туризма и
телекомуникација
Министарство трговине туризма и
телекомуникација

07.09.2018.
07.09.2018.

Министарство културе и информисања

07.09.2018.

Министарство финансија
Министарство трговине туризма и
телекомуникација
Министарство финансија
Министарство финансија

11.09.2018.
17.09.2018.
18.09.2018.
21.09.2018.

Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре

21.09.2018.

Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре

21.09.2018.

Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре

21.09.2018.

Конзервација и рестаурација мозаика у просторији 23 археолошког
локалитета 1А Царска палата Сирмијум-прва фаза; Завод за заштиту
споменика културе Сремска Митровица
1.''САЈАМ КУЛТУРЕ МЛАДИХ НА СЕЛУ'' у Пећинцима - 40 година постојања
Културног центра ''Пећинци'' Пећинци
Трансферна средства јединицама локалне самоуправе на територији АП
Војводине за месец август 2018.године.
Градски музеј Вршац, "Попис уметничких дела у власништву цркве, јавних
служби и предузећа, приватних и јавних колекција, колекционара као и
јавних споменика, са предлогом заштите на територији надлежности
градског музеја Вршац"
Враћено у буџет Р.Србије 18.01.2019.

Трансферна средства општинама и градовима за август 2018. године
Трансферна средства градовима и општинама за август 2018. године
Трансферна средства градовима и општинама за август 2018. године
Реализација припремног предшколског програма на територији АП
Војводине за месец јул 2018.године
'Изградња и постављање туристичког инфо-центра у Бањи Врдник'' ;
Туристичка организација општине Ириг
Трансферна средства граду и општини за август 2018. године
Трансферна средства граду и општини за август 2018. године
Градска библиотека Нови Сад, за откуп публикација по Конкурсу и за откуп
публикација за библиотекаре за 2018.годину
"VII Међународни фестивал луткарства Подгорица"; Дечје позориште
Суботица
"19.Међународни фестивал професионалних луткарских позоришта за
децу ЛУТ ФЕСТ"; Дечје позориште Суботица
"Учешће позоришне представе Маестро"на Позоришном фестивалу
балканских земаља; Народно позориште Сомбор
"Учешће позоришне представе Дует за солисту" на Међународном
фестивалу малих сцена ''Человек театра'' Чељабинск; Народно позориште
Сомбор

Пројекат конзерваторско-рестаураторских радова на сликаној декорацији
свода и зидова другог травеја у РКЦ "Пресветог тројства" у Чоки,
4.996.296,00 Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица
3.000.000,00
229.670.559,00
95.176.693,00
39.104.377,00

Културни центар Панчева за "21. Панчевачки џез фестивал"
Трансферна средства граду Новом Саду за мај, јун и јули 2018.године
Трансферна средства граду и општини за август 2018. године
Трансферна средства општинама за август 2018. године

39.604.554,00 Трансферна средства општини Бачка Топола за мај, јун и јул 2018. год
16.898.996,00 Трансферна средства граду и општини за август 2018. године
Капитални наменски трансфер општини Нова Црња на име
суфинансирања пројекта ''Пренамена простора и повећање смештајних
7.000.000,00 капацитета у циљу развоја туризма на територији општине Нова Црња''
Капитални наменски трансфер граду Сремска Митровица на име
13.000.000,00 суфинансирања пројекта ''Отворен терен за мини-пич фудбал''
Исплата средстава за откуп публикација по Конкурсу за откуп публикација
378.470,00 за библиотеке за 2018.годину; Културни центар Н. Сада
9.730.535,00 Трансферна средства општини Бачки Петровац за август 2018. године
Суфинансирање пројекта ''Старо језеро - живот нашег града''; Град
12.000.000,00 Кикинда
15.057.396,00 Трансферна средства општини Жабаљ за август 2018. године
3.064.027,00 Трансферна средства општини Сремски Карловци за август 2018. год
Суфинансирање израде ПДР обилазнице државног пута Иб реда број 13,
око насеља Башаид на основу уговора бр.401-00-362/5/2018-14 од
20.08.2018.године и Одлуке о избору ЈЛС којима се одобравају средства
суфинансирање израде планске документације бр.401-00-00362/2018-14
2.000.000,00 од 30.07.2018.године, у корист града Кикинде
Суфинансирање израде ПДР трасе државног пута II реда бр. 105 на
територији општине Чока, деоница мост нс Тиси - раскрсница са ДП бр.13
на основу Уговора бр.401-00-362/25/2018-14 од 20.08.2018.године и
Одлуке о избору ЈЛС којима се одобравају средства суфинансирање
израде планске документације бр.401-00-00362/2018-14 од
250.000,00 30.07.2018.године, у корист општине Чока.
Суфинансирање израде ПДР јужне главне примарне градске
саобраћајнице на основу Уговора бр.401-00-362/12/2018-14 од
20.08.2018.године и Одлуке о избору ЈЛС којима се одобравају средства
суфинансирање израде планске документације бр.401-00-00362/2018-14
1.525.000,00 од 30.07.2018.године, у корист града Сомбора.

54
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ДАТУМ

ИЗНОС
ТРАНСФЕРА

НАМЕНА КОРИСНИК СРЕДСТАВА

1

2

3

4

Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре

21.09.2018.

2.000.000,00

Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре

21.09.2018.

1.231.200,00

Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре

21.09.2018.

400.000,00

Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре

21.09.2018.

337.120,00

Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре

21.09.2018.

Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре

21.09.2018.

Министарство културе и информисања

21.09.2018.

Министарство финансија
Министарство за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања

25.09.2018.
25.09.2018.

Суфинансирање израде ПДР за део простора Бање Палић уз западну
обалу IV сектора Палићког језера на основу Уговора бр.401-00362/26/2018-14 од 20.08.2018.године и Одлуке о избору ЈЛС којима се
одобравају средства суфинансирање израде планске документације
бр.401-00-00362/2018-14 од 30.07.2018.године, у корист града Суботице.
Суфинансирање израде ПДР за изградњу подсистема за наводњавање
''Попова бара'' у КО Мартинци град Сремска Митровица на основу Уговора
бр.401-00-362/20/2018-14 од 20.08.2018.године и Одлуке о избору ЈЛС
којима се одобравају средства суфинансирање израде планске
документације бр.401-00-00362/2018-14 од 30.07.2018.године, у корист
града Сремске Митровице.
Суфинансирање израде ПГР Бачка Паланка на основу Уговора бр.401-00362/6/2018-14 од 20.08.2018.године и Одлуке о избору ЈЛС којима се
одобравају средства суфинансирање израде планске документације
бр.401-00-00362/2018-14 од 30.07.2018.године, у корист општине Бачка
Паланка.
Суфинансирање израде ПДР за извориште водоснабдевања ''Старо
Ђурђево'' у Темерину на основу Уговора бр.401-00-362/7/2018-14 од
20.08.2018.године и Одлуке о избору ЈЛС којима се одобравају средства
суфинансирање израде планске документације бр.401-00-00362/2018-14
од 30.07.2018.године, у корист општине Темерин.

Суфинансирање израде ПДР блока Б-2-13 у радној зони насеља
Шимановци у КО Шимановци на основу Уговора бр.401-00-362/8/2018-14
од 20.08.2018.године и Одлуке о избору ЈЛС којима се одобравају
средства суфинансирање израде планске документације бр.401-00400.000,00 00362/2018-14 од 30.07.2018.године, у корист општине Пећинци.
Суфинансирање израде ПП општине Ада на основу Уговора бр.401-00362/22/2018-14 од 20.08.2018.године и Одлуке о избору ЈЛС којима се
одобравају средства суфинансирање израде планске документације
2.000.000,00 бр.401-00-00362/2018-14 од 30.07.2018.године, у корист општине Ада.
'Неиспричана љубавна прича''мјузикл; Народно позориште Тоша
1.000.000,00 Јовановић Зрењанин
370.782.392,00 Трансферна средства општинама и градовима за септембар 2018.године
Трансферна средства јединицама локалне самоуправе на територији АП
16.541.175,03 Војводине за месец септембар 2018.године.
Елаборат за обнову екстеријера Великобечкеречке штедионице - фаза Б на основу конзерваторског пројекта за обнову II Беликобечкеречке
штедионице - фаза Б 1. Санација партера атријума - завршна фаза радова;
3.220.308,00 Завод за заштиту споменика културе Зрењанин

Министарство културе и информисања

25.09.2018.

Министарство финансија
Министарство финансија

26.09.2018.
27.09.2018.

37.953.257,00 Трансферна средства општинама и градовима за септембар 2018.године
40.071.826,00 Трансферна средства граду Суботици за август и септембар 2018.год

Министарство финансија

27.09.2018.

38.809.288,00 Трансферна средства градовима и општинама за септембар 2018.год

Mинистарство просвете, науке и
технолошког развоја
Mинистарство просвете, науке и
технолошког развоја

27.09.2018.

2.007.702,00

27.09.2018.

41.602.009,00

Министарство културе и информисања

28.09.2018.

43.000.000,00

Министарство културе и информисања

28.09.2018.

18.546.000,00

Министарство културе и информисања

28.09.2018.

10.820.000,00

Министарство културе и информисања
Министарство финансија
Министарство финансија
Министарство финансија

28.09.2018.
01.10.2018.
01.10.2018.
01.10.2018.

150.000,00
76.556.853,00
14.036.131,00
41.760.257,00

Министарство културе и информисања
Министарство финансија
Министарство финансија

01.10.2018.
03.10.2018.
04.10.2018.

800.000,00
29.235.624,00
8.732.853,00

Министарство културе и информисања

12.10.2018.

170.000,00

Министарство финансија

15.10.2018.

18.844.725,00

Министарство финансија

15.10.2018.

18.844.725,00

Исплата средстава јединицама локалне самоуправе Зрењанин и Вршац за
неисплаћене групе ради реализације припремног предшколског програма
на територији АП Војводина за месец јул 2018.године.
Реализација припремног предшколског програма на територији АП
Војводине за месец август 2018.године
Капитални трансфер; Суфинансирање пројекта Нови Сад 2021 - Европска
престоница културе; Град Нови Сад
Суфинансирање пројекта Нови Сад 2021 - Европска престоница културе;
Град Нови Сад
Санација и рестаурација фасаде и декоративне пластике на звонику
Преображенске цркве у Панчеву; Завод за заштиту споменика културе
Панчево
'Часопис Стриполис''; Културни центар Зрењанин
Трансферна средства општинама и градовима за септембар 2018.год
Трансферна средства општинама за септембар 2018.године
Трансферна средства општинама за септембар 2018.године
Финансирање пројекта Стална поставка Градског Музеја Суботица;
Градски Музеј Суботица
Трансферна средства општинама за август и септембар 2018.године
Трансферна средства општини Темерин за септембар 2018.године
23.Петровачки позоришни дани; Словачко војвођанско позориште; Бачки
Петровац
Решење о преносу трансферних средстава општини Оџаци за јул
2018.године
Решење о преносу трансферних средстава општини Оџаци за август
2018.године
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ДАТУМ

ИЗНОС
ТРАНСФЕРА

НАМЕНА КОРИСНИК СРЕДСТАВА

1

2

3

4

Министарство финансија

15.10.2018.

Министарство културе и информисања

16.10.2018.

Министарство културе и информисања

17.10.2018.

Министарство културе и информисања

17.10.2018.

Министарство културе и информисања

23.10.2018.

Министарство културе и информисања

23.10.2018.

Министарство културе и информисања
Министарство финансија
Министарство финансија

23.10.2018.
25.10.2018.
25.10.2018.

Министарство културе и информисања

25.10.2018.

Министарство културе и информисања

25.10.2018.

Министарство културе и информисања

25.10.2018.

Министарство културе и информисања
Министарство за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања

25.10.2018.

Министарство културе и информисања

26.10.2018.

Министарство културе и информисања

26.10.2018.

Министарство културе и информисања
Министарство финансија
Министарство финансија

26.10.2018.
29.10.2018.
29.10.2018.

Министарство културе и информисања

29.10.2018.

Министарство културе и информисања

30.10.2018.

Министарство културе и информисања
Министарство финансија

30.10.2018.
30.10.2018.

Министарство културе и информисања

30.10.2018.

Министарство културе и информисања
Mинистарство просвете, науке и
технолошког развоја
Министарство финансија
Министарство финансија

30.10.2018.

Министарство културе и информисања

19.11.2018.

Министарство културе и информисања

21.11.2018.

Министарство културе и информисања

21.11.2018.

Министарство културе и информисања

21.11.2018.

Министарство културе и информисања
Министарство финансија
Министарство финансија

21.11.2018.
26.11.2018.
27.11.2018.

Министарство културе и информисања
Министарство за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања

27.11.2018.

26.10.2018.

31.10.2018.
01.11.2018.
14.11.2018.

28.11.2018.

Решење о преносу трансферних средстава општини Оџаци за септембар
18.844.725,00 2018.године
Суфинансирање пројекта ''Сцена, часопис за позоришну уметност,
150.000,00 педесетчетврто издање''; Стеријино позорје Нови Сад
10.DESIRE CENTRAL STATION FESTIVAL; Позориште Kosztolányi Dezső Szinhaz,
2.000.000,00 Суботица
Радни наслов:Академија уметности за публику - савремена комедија
700.000,00 (Андраш Урбан); Позориште Kosztolányi Dezső Szinhaz, Суботица
Међународни фестивал фолклора ''СРЕМ ФОЛК ФЕСТ'' 2018. Центар за
300.000,00 културу: ''Сирмиумарт'' Сремска Митровица
Суфинансирање 6.Међународни фестивал фентези и хорор филма
''Хризантема''; Установа културе Арт биоскоп ''Александар Лифка''
200.000,00 Суботица
Међународни фестивал поезије младих песника ''Машта и снови''; Центар
250.000,00 за културу ''Сирмиумарт'' Сремска Митровица
427.165.798,00 Трансферна средства општинама и градовима за октобар 2018.год
19.267.960,00 Трансферна средства граду и општинама за октобар 2018.године
Никола Пешић, Стварање, уље на платну, 170x240; Културни центар
300.000,00 Панчева
Финансирање дела Вука Ћука за уметничку збирку Културног центра
Панчева, Естетски системи, акрил на алуминијуму, 140x140x8; Културни
350.000,00 центар Панчева
300.000,00 Јована Бањанац, Repetition6, 140x140; Културни центар Панчева
Финансирање дела Симониде Рајчевић за уметничку збирку Културног
центра Панчева, Чудни таласи 11, уље на платну, 203x160; Културни
400.000,00 центар Панчева
Трансферна средства јединицама локалне самоуправе на територији АП
16.541.175,03 Војводине за месец октобар 2018.године.
Финансирање уметничког дела Зорана Тешановића Љубав на води - уље
200.000,00 на платну,120x90; Образовно културни центар Сечањ
Финансирање уметничких дела за збирку Савремене галерије Уметничке
1.300.000,00 колоније Ечка, Зрењанин
Финансирање скулптуралне целине Слободана Савића за збирку музеја,
Београдске приче, багремово дрво, 50x10x5,5 комада; Народна
350.000,00 библиотека Бела Црква
21.934.371,00 Трансферна средства општинама за октобар 2018.године
50.708.608,00 Трансферна средства општинама и градовима за октобар 2018.год
Осавремењавање и употпуњавање збирке ликовних уметности Народног
музеја Панчево, Драгана Јеленковића, без назива, скулптура, 14x120x40;
300.000,00 Народни музеј Панчево
Капитални наменски тансфер; Суфинансирање пројекта Нови Сад 2021 26.950.000,00 Европска престоница културе; Град Нови Сад
Суфинансирање пројекта Нови Сад 2021 - Европска престоница културе;
23.050.000,00 Град Нови Сад
12.505.234,00 Трансферна средства општини Нови Бечеј за октобар 2018.године
Суфинансирање пројекта ''Заједно за заједничку будућност и заједничко
клутурно наслеђе''; Међуопштински завод за заштиту споменика културе
110.000,00 Суботица
Суфинансирање пројекта ''(Re) discovering Europe - Поновно откривање
290.000,00 Европе''; Позориште ''Kosztolányi Dezsö'' Суботица
Реализација припремног предшколског програма на територији АП
44.192.664,00 Војводине за месец септембар 2018.године
24.260.122,00 Трансферна средства општинама за октобар 2018.године
9.730.535,00 Трансферна средства општини Бачки Петровац за октобар 2018.год
Суфинансирање пројекта ''Поља, часопис за књижевност и теорију'';
150.000,00 Културни центар Новог Сада
Капитални наменски тансфер; Суфинансирање пројекта Нови Сад 2021 13.000.000,00 Европска престоница културе; Град Нови Сад
Суфинансирање пројекта Нови Сад 2021 - Европска престоница културе;
37.000.000,00 Град Нови Сад
Суфинансирање 22. Фестивал европског и независног филма ''Еуро-ин
600.000,00 филм 2018''; Културни центар Новог Сада
Суфинансирање пројекта ''Make i New''; Установа културе и образовање
360.000,00 Културни центар ''Младост'' Футог
470.879.320,00 Трансферна средства општинама и градовима за новембар 2018.год
16.703.716,00 Трансферна средства општинама за новембар 2018.године
Суфинансирање пројекта ''Млинови који мељу, путеви који спајају-путеви
млинови (прекогранична тематска рута млинова)''; Народни музеј
425.000,00 Кикинда
Трансферна средства јединицама локалне самоуправе на територији АП
16.541.175,03 Војводине за месец новембар 2018.године.
-293.999,98 Враћено у буџет Р.Србије 17.01.2019.
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НАЗИВ МИНИСТАРСТВА

ДАТУМ

ИЗНОС
ТРАНСФЕРА

1

2

3

Mинистарство просвете, науке и
технолошког развоја
Mинистарство просвете, науке и
технолошког развоја
Министарство финансија

НАМЕНА КОРИСНИК СРЕДСТАВА
4

28.11.2018.

1.337.870,00

28.11.2018.
29.11.2018.

44.557.622,00
27.519.213,00

Министарство културе и информисања

30.11.2018.

150.000,00

Министарство културе и информисања

03.12.2018.

150.000,00

Министарство културе и информисања

11.12.2018.

200.000,00

Министарство културе и информисања
Министарство финансија
Министарство финансија
Министарство финансија

11.12.2018.
12.12.2018.
13.12.2018.
14.12.2018.

200.000,00
17.007.842,00
14.617.812,00
18.844.725,00

Министарство трговине туризма и
телекомуникација

14.12.2018.

2.000.000,00

Министарство културе и информисања
Министарство трговине туризма и
телекомуникација
Министарство трговине туризма и
телекомуникација

18.12.2018.

1.000.000,00

19.12.2018.

3.000.000,00

19.12.2018.

30.000.000,00

Министарство културе и информисања

19.12.2018.

742.901,00

Министарство културе и информисања

20.12.2018.

Министарство културе и информисања

20.12.2018.

Реализација припремног предшколског програма на територији АП
Војводине за месец август 2018.године за јединице локалне самоуправе
Нови Бечеј и Ковачица
Реализација припремног предшколског програма на територији АП
Војводине за месец октобар 2018.године
Трансферна средства општинама за новембар 2018.године
Суфинансирање реализације пројекта ''Извођење копродукционе
представе ''Гробница за Бориса Давидовича'' на фестивалу МОТ у
Скопљу''; Новосадско позориште - Ujvideki Szinhaz, Novi Sad
Суфинансирање пројекта: ''Часопис за културу Домети''; Градска
библиотека Карло Бијелицки Сомбор
Суфинансирање пројекта ''Заједно за заједничку будућност и заједничко
клутурно наслеђе''; Градски музеј Суботица
Суфинансирање пројекта ''Тражење наше заједничке уметничке баштине'';
Градски музеј Суботица
Трансферна средства општинама и градовима за новембар 2018.год.
Трансферна средства општини Алибунар за новембар 2018.године
Трансферна средства општинама за новембар 2018.године
Капитални трансфер: ''Израда пројекта и постављање саобраћајне
сигнализације за вођење туристичког саобраћаја на подручју општине
Бач'' - Општина Бач
Капитални трансфер: ''Михизов путоказ'' - за опремање родне куће
Борислава Михајловића Михиза; Општина Ириг
Капитални трансфер: Финансирање пројекта '''Стаза здравља на Липовачи II фаза''; Туристичкој организацији Шид
Капитални трансфер: суфинансирање пројекта ''Изградња бициклистичке
стазе Нови Сад - Бечеј- 2.фаза''; Град Нови Сад
Суфинансирање рада Музејске јединице; Народна библиотека ''Вук
Караџић'' Бач

5.000.000,00 Општина Бечеј - ''Фокусиште''
60.000,00 Откуп оставе грчког новца; Градски музеј Вршац

Министарство културе и информисања
Министарство за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања

21.12.2018.
21.12.2018.

Капитални трансфер: Извођење радова на реализацији Пројекта
адаптације, реконструкције и доградње зграде ''Народног позоришта Народног казалишта - Népsinház у Суботици у току 2018.године''; Град
138.742.482,55 Суботица
Трансферна средства јединицама локалне самоуправе на територији АП
15.780.113,59 Војводине за месец децембар 2018.године.

Министарство финансија
Министарство финансија
Министарство финансија

21.12.2018.
21.12.2018.
21.12.2018.

642.129.481,00 Трансферна средства општинама и градовима за децембар 2018.године
76.556.853,00 Трансферна средства граду и општини за октобар 2018.године
76.556.853,00 Трансферна средства граду и општини за новембар 2018.године

Министарство културе и информисања

21.12.2018.

940.600,00 Капитални трансфер: Општина Сента - ''СЕНТАИЗАМ''; Општина Сента

Министарство културе и информисања

21.12.2018.

Министарство културе и информисања

21.12.2018.

Министарство културе и информисања

21.12.2018.

Министарство културе и информисања
Mинистарство просвете, науке и
технолошког развоја
Mинистарство просвете, науке и
технолошког развоја

21.12.2018.

Министарство културе и информисања

27.12.2018.

Министарство културе и информисања

27.12.2018.

Министарство културе и информисања
УКУПНО:

27.12.2018.

Капитални трансфер: Град Сомбор - ''Сомнибус - палата културе''; Град
7.310.819,84 Сомбор

Виртуелна реалност поставке Народног музеја Зрењанин; Народни музеј

26.12.2018.
26.12.2018.

900.000,00 Зрењанин

Суфинансирање реализације пројекта ''Лето 2018 Словеначког Народног
150.000,00 позоришта у Цељу''; Народно позориште Кикинда
Набавка опреме неопходне за складиштење и дигитализацију; Народни
158.500,00 музеј Зрењанин
Реализација припремног предшколског програма на територији АП
43.790.787,00 Војводине за месец новембар 2018.године
Реализација припремног предшколског програма на територији АП
594.473,00 Војводине за месец октобар 2018.године
Суфинансирање реализације пројекта ''Часопис за књижевност, уметност,
150.000,00 културу Траг''; Народна библиотека Данило Киш, Врбас
ФЕСТИВАЛ МУЛТИКУЛТУРАЛНОСТИ 2018; Културни центар ''Лаза Костић''
300.000,00 Сомбор
Суфинансирање пројекта ''50.Фестивал поезије младих''; Културни центар
150.000,00 Врбас
8.973.543.692,75
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Tрансфери од других нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета
(подизвор финансирања 07 09)
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2018. годину
планирани су трансфери од других нивоа власти – наменски капитални трансфери из
републичког буџета у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину за
наменске капиталне трансфере које утврди Влада, у износу од 1.960.900.000,00 динара.
У 2018. години из буџета Републике Србије дозначени су наменски капитални
трансфери у износу од 1.960.900.000,00 динара, по налозима надлежних министарстава:
- Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре дозначена су средства
у износу од 1.058.000.000,00 динара.
Средства предвиђена програмом Уређење и надзор у области саобраћаја за
програмску активност Железнички и интермодални саобраћај, на основу Закључка Владе 05
број: 401-1366/2018 од 14.02.2018. године, и по основу Уговора о преносу средстава за
финансирање пројекта „Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду“, број
401-00-00164/2018-01 закљученог 21.02.2018. године, пренета су у износу од 790.000.000,00
динара, кориснику Управа за капитална улагања АП Војводине и
Средства предвиђена програмом Уређење и надзор у области саобраћаја за
програмску активност Друмски транспорт, путеви и безбедност саобараћаја, на основу
Закључка Владе 05 број: 401-12090/2018 од 12.12.2018. године, и по основу Уговора о
преносу средстава за финансирање израде техничке документације за пројекат брзе
саобраћајнице државног пута Iб реда број 12 Нови Сад – Зрењанин и пројекта државног пута
Iб реда број 13 Зрењанин - Борча, број 401-00-487/2017-01 закљученог 14.12.2018. године,
пренета су у износу од 268.000.000,00 динара, кориснику Управа за капитална улагања АП
Војводине
- Министарства културе и информисања дозначена су средства у износу од
902.900.000,00 динара. Средства су предвиђена програмом Пројектно финансирање јавних
медијских сервиса, на основу Закључка Владе 05 број: 401-6157/2018 од 06.07.2018. године,
по основу Уговора о преносу средстава за финансирање пројекта „Изградња зграде Радио
телевизије Војводине“, број 401-00-5486/2018-01 закљученог 18.07.2018. године, кориснику
Управа за капитална улагања АП Војводине.
Извршени расходи у периоду јануар – децембар 2018. године износе 1.692.900.000,00
динара. Остатак средстава на дан 31.12.2018. године у износу од 268.000.000,00 динара, се
налази на рачуну Извршења буџета АП Војводине.
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Редни
број

МИНИСТАРСТВО
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

1

2

ДОЗНАЧЕНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ИЗНОС
КОРИСНИК СРЕДСТАВА
ДАТУМ
ТРАНСФЕРА
(НАМЕНА)
3

4

01.

Министарство
грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре

28.02.2018.

02.

Министарство
грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре

26.03.2018.

03.

Министарство
грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре

20.04.2018.

04.

Министарство
грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре

27.06.2018.

05.

Министарство културе и
информисања

06.

Министарство
грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре

07.

Министарство
грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре

5

Управа за капитална улагања АП Војводине - на основу
Закључка Владе и Решења о преносу средстава за
180.000.000,00
финансирање пројекта "Изградња Жежељевог моста
преко реке Дунав у Новом Саду"
Управа за капитална улагања АП Војводине - на основу
Закључка Владе и Решења о преносу средстава за
180.000.000,00
финансирање пројекта "Изградња Жежељевог моста
преко реке Дунав у Новом Саду"
Управа за капитална улагања АП Војводине - на основу
Закључка Владе и Решења о преносу средстава за
150.000.000,00
финансирање пројекта "Изградња Жежељевог моста
преко реке Дунав у Новом Саду"
Управа за капитална улагања АП Војводине - на основу
Закључка Владе и Решења о преносу средстава за
100.000.000,00
финансирање пројекта "Изградња Жежељевог моста
преко реке Дунав у Новом Саду"

30.07.2018.

Управа за капитална улагања АП Војводине - на основу
902.900.000,00 Закључка Владе и Решења о преносу средстава за
финансирање пројекта - Изградња пословног објекта
Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине"

28.09.2018.

Управа за капитална улагања АП Војводине - на основу
180.000.000,00 Закључка Владе и Решења о преносу средстава за
финансирање пројекта "Изградња Жежељевог моста
преко реке Дунав у Новом Саду"

24.12.2018.

Управа за капитална улагања АП Војводине - на основу
Закључка Владе и Решења о преносу средстава за
268.000.000,00 финансирање израде техничке документације за
пројекат брзе саобраћајнице државног пута I б реда
број 12 Нови Сад - Зрењанин и пројекта државног пута I
б реда број 13 Зрењанин - Борча

УКУПНО: 1.960.900.000,00

Раздео

1

17

КОРИСНИК
БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ
2

Дозначено из
буџета РС
3

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 0709
Изршени
Остатак
расходи
4

%
реализације

5 (3-4)

Управа за капитална улагања
1.960.900.000,00 1.692.900.000,00
АП Војводине

6 (4/3)

268.000.000,00

86,33

Изгра дња пословног објекта Ја вне
медијске уста нове "Ра диотелевизија Војводине"

902.900.000,00

902.900.000,00

0,00

100,00

"Изгра дња Жежељевог моста
преко реке Дуна в у Новом Са ду"

790.000.000,00

790.000.000,00

0,00

100,00

Изра да техничке документа ције
за изгра дњу држа вног пута Нови
Са д - Зрења нин и држа вног пута
Зрења нин - Борча

268.000.000,00

0,00

268.000.000,00
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0,00

Tрансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за
поверене послове (подизвор финансирања 07 10)
Сходно члану 7. став 2. алинеја 1. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину,
буџету АП Војводине припада трансфер из буџета Републике Србије за поверене послове, а у
складу са законом којим се утврђују надлежности Аутономне покрајине Војводине.
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2018. годину
планирани су трансфери из републичког буџета за поверене послове у износу од
33.989.147,45 динара.
У периоду јануар – децембар 2018. године из буџета Републике Србије дозначени су
трансфери за поверене послове инспекцијског надзора на територији АП Војводине на основу
Споразума о преузимању запослених у износу од 32.788.824,45 динара од надлежних
министарстава

и

то:

17.853.391,46 динара,

Министарство

пољопривреде

и

заштите

Министарство грађевинарства, саобраћаја

животне

средине

и инфраструктуре

11.725.432,99 динара и Министарство трговине, туризма и телекомуникација 3.210.000,00
динара.
Извршени расходи у наведеном периоду износе 32.566.041,06 динарa и то код:
Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у износу од
17.853.391,46 динара, Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај
у износу од 11.502.649,60 динара и Покрајинског секретаријата за привреду и туризам у
износу од 3.210.000,00 динара.
Остатак средстава на дан 31.12.2018. године у износу од 222.783,39 динара, налази се
на рачуну извршења буџета АП Војводине.
МИНИСТАРСТВО
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство
пољопривреде и заштите
животне средине
Министарство
грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре
Министарство трговине,
туризма и
телекомуникација

ДОЗНАЧЕНА
СРЕДСТВА

КОРИСНИК СРЕДСТАВА

УТРОШЕНА
СРЕДСТВА

ОСТАТАК

Покрајински секретаријат
за пољопривреду,
водопривреду и шумарство

17.853.391,46

0,00

Покрајински секретаријат
за енергетику,
11.725.432,99
грађевинарство и саобраћај

11.502.649,60

222.783,39

3.210.000,00

0,00

32.566.041,06

222.783,39

17.853.391,46

3.210.000,00

Покрајински секретаријат
за привреду и туризам

32.788.824,45
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Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за
расходе за запослене у установама у образовању (подизвор финансирања 07 13)
Трансферна средства из буџета Републике Србије намењена расходима за запослене
у установама образовања сходно члану 7. став 2. алинеја 2. Закона о буџету Републике Србије
за 2018. годину, планирана су у износу од 31.082.201.947,61 динара.
У периоду јануар – децембар 2018. године из буџета Републике Србије су дозначена
трансферна средства у износу од 30.836.655.031,54 динара или 99,21% у односу на план.
Средства су пренета установама основног, средњег и високог образовања, ученичког и
студентског стандарда у истом износу.

Раздео

Корисник

Планирано у
2018.години

1

2

3

Дозначено
%
из буџета
остварења
Републике Србије
4

5 (4/3)

Трансфер
установама
образовања,
ученичког и
студентског
стандарда

%
извршења

6

7(6/3)

6

Основно образовање

17.133.891.000,00 17.097.212.844,40

99,79%

17.097.212.844,40

99,79%

6

Средње образовање

7.511.444.000,00 7.395.396.345,93

98,46%

7.395.396.345,93

98,46%

6

Ученички стандард

246.070.380,01

99,22%

246.070.380,01

99,22%

13

Високо образовање

5.879.767.000,00 5.788.875.513,59

98,45%

5.788.875.513,59

98,45%

13

Студентски стандард

309.099.947,61

100,00%

309.099.947,61

100,00%

Укупно: 31.082.201.947,61 30.836.655.031,54

99,21%

30.836.655.031,54

99,21%

248.000.000,00

309.099.947,61
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2.7. ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА - извор финансирања 08
Приходи из буџета из извора финансирања 08 планирани су у износу од 4.531.220,76 динара,
а остварени у износу од 4.471.220,76 динара или 98,68% од плана. Средства су остварена на
економској класификацији 744 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица, од стране
Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине у износу од 533.748,15 динара
и индиректних буџетских корисника: Српско народно позориште износ од 706.380,00 динара,
Народно позориште - Narodno kazalište „Nepszinhaz“ Суботица у износу од 800.000,00 динара,
Спомен збирка Павле Бељански износ од 131.092,61 динара, Издавачки завод „Форум“ износ од
2.300.000,00 динара.

2.8 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - извор финансирања 09
Приходи из извора финансирања 09 планирани су у износу од 11.580.000,00 динара, а
остварени у износу од 1.247.493,16 динара или 10,77% од плана. Средства су остварена на
економској класификацији: 811 - примања од продаје непокретности износ од 262.769,94 динара,
822 - примања од продаје залиха производње износ од 151.203,87 динара и 823 - примања од
продаје робе за даљу продају износ од 833.519,35 динара.

2.9 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА - извор финансирања 10
Приходи из извора финансирања 10 - Примања од домаћих задуживања планирани су у
износу од 1.600.000.000,00 динара, а остварени у износу од 944.893.658,66 динара или 59,06% од
плана. Средства су остварена на економској класификацији 911 - примања од домаћих задуживања,
по основу Уговора о дугорочном наменском кредиту са Bancom Intesom AD Beograd, за
финансирање капиталних инвестиционих расхода Аутономне покрајине Војводине, односно
унапређивање инфраструктурних капацитета институција чији је оснивач АП Војводина.

2.10 ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
- извор финансирања 12
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине из извора финансирања
12 планирани су у износу од 62.721.000,00 динара, а остварени у износу од 108.567.154,29 динара
или 173,10% од плана. Ова средства су класификованa према следећим подизворима:
Подизвор финансирања 12 00
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине су планирани у износу
од 10.000,00 динара, а остварени су у износу од 10.750,00 динара или 107,50% од плана.
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Подизвор финансирања 12 04
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од
приватизације нису планирани, а остварени су у износу од 35.000.000,00 динара.
Подизвор финансирања 12 05
Примања од наплаћених потраживања из кредитног портфолиа преузетог од Фонда за
развој АП Војводине планирана су у износу од 62.711.000,00 динара, а остварена у износу од
73.556.404,29 динара или 117,29% од плана.
Даном престанка рада Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине 30. јуна 2013.
године, имовина, права, обавезе и архива фонда пренети су, у складу са Покрајинском
скупштинском одлуком о престанку рада Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине
(„Службени лист АП Војводине“, број 3/2012 и 40/2012) и Одлуком о поступку преноса имовине,
обавеза и архиве Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“,
број 25/2013), Аутономној покрајини Војводини - Влади Аутономне покрајине Војводине.
Потраживања која су чинила кредитни портфолио фонда, Покрајинска влада је поверила на
праћење и наплату Развојном фонду Војводине који те послове обавља у име и за рачун Аутономне
покрајине Војводине на основу закљученог уговора.
Развојни фонд Војводине прати и врши наплату потраживања и пренос средстава у корист
покрајинског буџета. У 2018. години у корист покрајинског буџета по основу потраживања од
клијената остварено је 73.556.404,29 динара.

2.11 ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ - извор финансирања 56
Приходи из извора финансирања 56 - Финансијска помоћ ЕУ су планирани у износу од
114.737.424,36 динара, а остварени су у износу од 114.187.023,62 динара или 99,52% од плана.
Средства су остварена на економској класификацији 732 - Донације и помоћи од међународних
организација. Донације је остварио: буџет АП Војводине по основу рефундације расхода који су
дати за предфинансирање пројеката у износу од 5.833.466,22 динара; Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду и шумарство у износу од 18.939.262,13 динара, Покрајински
секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице у
износу од 8.871.347,31 динара, Покрајински секретаријат за спорт и омладину у износу од
3.169.695,41 динара, Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и
локалну самоуправу у износу од 5.095.820,71 динара, Покрајински секретаријат за урбанизам и
заштиту животне средине у износу од 3.112.417,38 динара и Покрајински секретаријат за
енергетику, грађевинарство и саобраћај у износу од 59.075.909,76 динара; индиректни корисници
буџета: Музеј савремене уметности Војводине у износу од 3.670.839,99 динара, Покрајински завод
за заштиту споменика културе у износу од 544.265,36 динара, Покрајински завод за заштиту природе
у износу од 4.623.099,04 динара и Едукативни центар за обуке у професионалним и радним
вештинама у износу од 1.250.900,31 динара.
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2.12. НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - извор финансирања 13
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година (извор финансирања 13) је класификован
према подизворима финансирања и то према следећој структури:
•

Подизвор 13 00 - нераспоређен вишак прихода из ранијих година

•

Подизвор 13 02 - нераспоређен вишак прихода из ранијих година – приходи по посебним
законима

•

Подизвор 13 06 - нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства

•

Подизвор 13 12 - нераспоређен вишак прихода из ранијих година – средства од наплаћених
потраживања Фонда за развој АП Војводине.

Подизвор финансирања 13 00
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година (подизвор финансирања 13 00) планиран је
у износу од 3.909.707.792,13 динарa, а пренет је у износу од 4.043.996.876,15 динара.
Подизвор финансирања 13 02
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – приходи по посебним законима
(подизвор финансирања 13 02) планиран је у износу од 1.078.181.720,84 динара, а пренет је у
износу од 985.171.697,01 динара.
Подизвор финансирања 13 06
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства (подизвор
финансирања 13 06) планиран је у износу од 12.067.306,67 динара, а пренет је у износу од
11.255.263,35 динара.
Подизвор финансирања 13 12
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – средства од наплаћених потраживања
Фонда за развој АП Војводине (подизвор финансирања 13 12) планиран је у износу од
166.731.386,47 динарa, а пренет је у износу од 163.871.842,03 динара.

2.13. НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - извор финансирања 14
Неутрошена средства од приватизације из ранијих година (извор финансирања 14 00) планирана су
у износу од 657.239.585,98 динара, а пренета су у износу од 657.239.585,98 динара.

2.14. НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - извор финансирања 15
Неутрошена средства донација из ранијих година (извор финансирања 15 00) планирана су у износу
од 21.352.879,93 динара, а пренета у износу од 24.604.459,33 динара.
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2

3

01
03
04
05
06

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

07
08

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ
ЛИЦА

ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

36.445.749.944,85
4.627.766,90

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ
СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА

09
10

ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА

12

ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

56

ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ

13

НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

14

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ
РАНИЈИХ ГОДИНА
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ
ГОДИНА

УКУПНO:

6

7

остварено
у 2017. години
8

9 (8/7)

107,34%
35,80%
74,76%
128,43%
84,14%

31,36%
0,01%
0,24%
0,01%
0,02%

20.877.579.776,00
7.996.344,00
199.439.563,96
6.089.000,00
40.246.821,95

18.978.183.147,00
2.547.912,60
123.969.139,70
5.883.843,68
38.847.499,88

35.868.726.662,59

98,42%

57,13%

39.083.084.819,87

2.167.345,82

46,83%

0,00%

5.173.286,57

22.939.425,10

11.630.932,96

50,70%

0,02%

1.734.525.000,00

1.650.943.577,25

95,18%

695.105.583,79

660.092.905,10

4.601.869,61
4.185.618.758,70
330.617.707,39
19.479.846,17

62.013.187.650,76

10

планирано
у 2018. години са
изменама
апропријација
11

остварено
у 2018. години
12

13 (12/13)

90,90%
31,86%
62,16%
96,63%
96,52%

28,56%
0,00%
0,19%
0,01%
0,06%

23.238.819.000,00
8.288.632,23
192.311.489,53
7.394.920,00
31.273.011,16

22.627.969.289,45
3.088.448,55
187.743.888,90
6.731.871,97
24.231.176,16

38.722.669.325,35

99,08%

58,28%

42.353.628.761,55

2.993.286,57

57,86%

0,00%

4.531.220,76

12.858.070,00

2.500.999,32

19,45%

0,00%

2,63%

2.124.888.534,87

2.124.888.534,87

100,00%

94,96%

1,05%

139.378.648,00

638.092.517,57

50.426.836,28

1095,79%

0,08%

70.281.589,56

4.328.533.415,71

103,41%

6,89%

5.308.147.489,30

330.617.707,39

100,00%

0,53%

314.255.236,69

21.273.677,44

109,21%

0,03%

50.064.562,43

62.783.230.532,03 101,24% 100,00%

68.239.483.743,20

66.439.514.400,53

% учешћа

5 (4/3)

19.686.156.547,78
3.798.640,10
150.627.575,94
7.633.942,37
10.600.765,30

планирано
у 2017. години са
изменама
апропријација

% учешћа

4

18.339.284.225,78
10.610.500,00
201.484.272,47
5.944.000,00
12.598.750,00

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

15

остварено
у 2016. години

2018.
%
остварења

1

планирано
у 2016. години са
изменама
апропријација

% учешћа

НАЗИВ

2017.
%
остварења

2016.

%
остварења

Извор финансирања

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД РАСПОЛОЖИВИХ СРЕДСТАВА У БУЏЕТУ ПРЕМА ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА
у 2018. години и претходне две године

14

97,37%
37,26%
97,62%
91,03%
77,48%

31,49%
0,00%
0,26%
0,01%
0,03%

41.941.493.461,34

99,03%

58,37%

4.471.220,76

98,68%

0,01%

11.580.000,00

1.247.493,16

10,77%

0,00%

3,20%

1.600.000.000,00

944.893.658,66

59,06%

1,32%

457,81%

0,96%

62.721.000,00

108.567.154,29

173,10%

0,15%

10.484.820,73

14,92%

0,02%

114.737.424,36

114.187.023,62

99,52%

0,16%

5.423.162.690,31

102,17%

8,16%

5.166.688.206,11

5.204.295.678,54

100,73%

7,24%

314.255.236,69

100,00%

0,47%

657.239.585,98

657.239.585,98

100,00%

0,91%

51.035.446,26

101,94%

0,08%

21.352.879,93

24.604.459,33

115,23%

0,03%

97,36% 100,00%

73.470.566.131,61

71.850.764.410,71

97,80% 100,00%

Упоредном анализом средстава која су била буџетирана и остварена у претходне три године, закључује се да је укупан обим буџета како планирани тако и остварени има тенденцију раста. Поред тога, уочава се да су, у том временском низу највеће учешће
које се кретало од 2016. до 2018.године задржала трансферна средства из републике са учешћем од 57,13% 2016. године, 58,28% 2017. године до 58,37% 2018. године, док су буџетска средства имала тренд мањег раста пада од 31,36% 2016 године, 28,56%
2017. године до 31,49% 2018. године.
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2

1

Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају
физичка лица
Порези на добит и капиталне добитке које плаћају
711 2
предузећа и друга правна лица
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ
711 1

711

714 5

Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да
се добра употребљавају или делатности обављају

ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ
Добит по основу разлике између куповног и продајног
девизног курса
715 ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ
Други порези које плаћају остала лица или који се не могу
716 2
идентификовати
716 ДРУГИ ПОРЕЗИ
722 3 Импутирани социјални доприноси
722 ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ
731 1 Текуће донације од иностраних држава
731 ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА
732 1 Текуће донације од међународних организација
732 2 Капиталне донације од међународних организација
732 3 Текуће помоћи од ЕУ
732 4 Капиталне помоћи од ЕУ
732 ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
733 1 Текући трансфери од других нивоа власти
733 2 Капитални трансфери од других нивоа власти
733 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ
741 1 Камате
741 2 Дивиденде
Приход од имовине који припада имаоцима полиса
741 4
осигурања
741 5 Закуп непроизведене имовине
741 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране
742 1
тржишних организација
742 2 Таксе и накнаде
Споредне продаје добара и услуга које врше државне
742 3
нетржишне јединице
742 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА
743 3 Приходи од новчаних казни за прекршаје
743 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРЕСТ
714

Остварено
у 2017. години
3

744
745
771

772
7

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА
745 1 Мешовити и неодређени приходи
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ
771 1 Меморандумске ставке за рефундацију расхода
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
Меморандумске ставке за рефундацију расхода из
772 1
претходне године
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ
ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

811 1 Примања од продаје непокретности
811 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ
8121 Примања од продаје покретне имовине
812 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТЕ ИМОВИНЕ
821 1 Примања од продаје робних резерви
821 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕРОБНИХ РЕЗЕРВИ
822 1 Примања од продаје залиха производње
822 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ
823 1 Примања од продаје робе за даљу продају
823 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ
841 1 Примања од продаје земљишта
841 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА
8
911

921
9

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
911 4 Примања од задуживања од пословних банака у земљи
ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА
Примања од отплате кредита датих физичким лицима и
921 6
домаћинствима у земљи
921 9 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
УКУПНО (БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА):

5

9,05%

6

5.872.580.910,81

8,90%

Индекс
(5:3)
7

106,97%

Разлика у
остварењу
8 (5-3)

382.662.495,22

8.458.539.735,18

13,95%

10.275.933.952,63

15,58%

121,49%

1.817.394.217,45

13.948.458.150,77

23,00%

16.148.514.863,44

24,48%

115,77%

2.200.056.712,67

13.924.369,91

0,02%

14.498.598,91

0,02%

104,12%

574.229,00

13.924.369,91

0,02%

14.498.598,91

0,02%

104,12%

574.229,00

50,50

0,00%

0,00

0,00%

715 4

744 1 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица

4

5.489.918.415,59

Остварено
у 2018. години

Структура
%

НАЗИВ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Структура
%

Економска
класификација

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ
за 2018. године у односу на 2017. године (без пренетих средстава)

-50,50

50,50

0,00%

0,00

0,00%

2.079,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00%

-2.079,00

-50,50

2.079,00
149.824,00
149.824,00
5.883.843,68
5.883.843,68
34.449.695,88
4.397.804,00
10.484.820,73
0,00
49.332.320,61
37.248.073.070,22
1.490.414.363,57
38.738.487.433,79
64.406.421,07
14.781.895,64

0,00
0,00
0,00
6.731.871,97
6.731.871,97
24.231.176,16
0,00
50.194.287,83
63.992.735,79
138.418.199,78
39.669.717.512,80
2.287.629.839,19
41.957.347.351,99
102.316.794,10
8.238.669,54

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,01%
0,01%
0,06%
0,01%
0,02%
0,00%
0,08%
61,41%
2,46%
63,87%
0,11%
0,02%

0,00%
0,01%
0,01%
0,04%
0,00%
0,08%
0,10%
0,21%
60,14%
3,47%
63,61%
0,16%
0,01%

-2.079,00
-149.824,00
-149.824,00
848.028,29
848.028,29
-10.218.519,72
-4.397.804,00
39.709.467,10
63.992.735,79
89.085.879,17
2.421.644.442,58
797.215.475,62
3.218.859.918,20
37.910.373,03
-6.543.226,10

0,00

0,00%

75.130,00

0,00%

4.188.360.723,44
4.267.549.040,15

6,91%
7,04%

5.671.781.898,01
5.782.412.491,65

8,60%
8,77%

135,42%
135,50%

1.483.421.174,57
1.514.863.451,50

81.829.833,78

0,13%

103.931.557,12

0,16%

127,01%

22.101.723,34

52.642.694,49

0,09%

61.244.931,07

0,09%

116,34%

8.602.236,58

47.099.813,28

0,08%

46.951.838,68

0,07%

99,69%

-147.974,60

181.572.341,55
3.432.077,64
3.432.077,64

0,30%
0,01%
0,01%

212.128.326,87
1.950.880,10
1.950.880,10

0,32%
0,00%
0,00%

116,83%
56,84%
56,84%

30.555.985,32
-1.481.197,54
-1.481.197,54

2.993.286,57

0,00%

4.471.220,76

0,01%

149,37%

1.477.934,19

114,41%
114,41%
70,34%
478,73%
280,58%
106,50%
153,49%
108,31%
158,86%
55,73%

75.130,00

2.993.286,57

0,00%

4.471.220,76

0,01%

149,37%

1.477.934,19

652.078.547,63
652.078.547,63
2.347.577,64
2.347.577,64

1,08%
1,08%
0,00%
0,00%

620.429.170,65
620.429.170,65
3.057.584,38
3.057.584,38

0,94%
0,94%
0,00%
0,00%

95,15%
95,15%
130,24%
130,24%

-31.649.376,98
-31.649.376,98
710.006,74
710.006,74

7.637.599,58

0,01%

6.314.055,89

0,01%

82,67%

-1.323.543,69

7.637.599,58

0,01%

6.314.055,89

0,01%

82,67%

-1.323.543,69

57.873.848.543,02

0,95

64.896.274.616,39

98,38%

112,13%

7.022.426.073,37

2.025.776,19
2.025.776,19
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
178.245,40
178.245,40
837.276,92
837.276,92
4.069.626,00
4.069.626,00

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,01%
0,01%

774.064,65
774.064,65
4.137.011,00
4.137.011,00
0,00
0,00
151.203,87
151.203,87
833.519,35
833.519,35
0,00
0,00

0,00%
38,21%
0,00%
38,21%
0,01% 68950,18%
0,01% 68950,18%
0,00%
#DIV/0!
0,00%
#DIV/0!
0,00%
84,83%
0,00%
84,83%
0,00%
99,55%
0,00%
99,55%

-1.251.711,54
-1.251.711,54
4.131.011,00
4.131.011,00
0,00
0,00
-27.041,53
-27.041,53
-3.757,57
-3.757,57
-4.069.626,00
-4.069.626,00

7.116.924,51

0,01%

5.895.798,87

0,01%

82,84%

-1.221.125,64

2.124.888.534,87
2.124.888.534,87

3,50%
3,50%

944.893.658,66
944.893.658,66

1,43%
1,43%

44,47%
44,47%

-1.179.994.876,21
-1.179.994.876,21

159.468.590,61

0,26%

82.560.612,94

0,13%

51,77%

-76.907.977,67

485.738.434,26

0,80%

35.000.000,00

0,05%

7,21%

-450.738.434,26

645.207.024,87

1,06%

117.560.612,94

0,18%

18,22%

-527.646.411,93

2.770.095.559,74

4,57%

1.062.454.271,60

1,61%

38,35%

-1.707.641.288,14

60.651.061.027,27

100,00%

65.964.624.686,86

100,00%

108,76%

5.313.563.659,59

Примања буџета у 2018. години већа су за 5.313.563.659,59 динара или за 8,76% у односу на исти период 2017.године.
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УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА У 2018. ГОДИНИ
У ОДНОСУ НА ОСТВАРЕНЕ ПРИХОДЕ И ПРИМАЊА У 2017. ГОДИНИ
Највеће разлике у оствареним приходима и примањима у 2018. години у односу на 2017.
годину евидентиране су на следећим економским класификацијама:
- 711 - порез на доходак, добит и капиталне добитке ........................................

2.200.056.712,67 динара;

- 714 - порез на добра и услуге .............................................................................

574.229,00 динара;

- 715 – порез на међународну трговину и трансакције.......................................

-50,50 динара;

- 716 – други порези ..............................................................................................

-2.079,00 динара;

- 722 – остали социјални доприноси.....................................................................

-149.824,00 динара;

- 731 – донације од иностраних држава .............................................................

848.028,29 динара;

- 732 - донације и помоћи од међународних организација ................................

89.085.879,17 динара;

- 733 - трансфери од других нивоа власти ..........................................................

3.218.859.918,20 динара;

- 741 - приходи од имовине ..................................................................................

1.514.863.451,50 динара;

- 742 - приходи од продаје добара и услуга ........................................................

30.555.985,32 динара;

- 743 – новчане казне и одузета имовинска корист ..............................................

-1.481.197,54 динара;

- 744 - добровољни трансфери од физичких и правних лица ...........................

1.477.934,19 динара;

- 745 - мешовити и неодређени приходи ............................................................

-31.649.376,98 динара;

- 771 - меморандумске ставке за рефундацију расхода .....................................

710.006,74 динара;

- 772 - меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године..

-1.323.543,69 динара;

Свега класа 7 - Текући приходи.............................

7.022.426.073,37 динара

- 811 - примања од продаје непокретности .........................................................

-1.251.711,54 динара;

- 812 - примања од продаје покретне имовине ...................................................

4.131.011,00 динара;

- 813 - примања од продаје осталих основних средстава ................................

0,00 динара;

- 821 - примања од продаје робних резерви.......................................................

0,00 динара;

- 822 - примања од продаје залиха производње...............................................

-27.041,53 динара;

- 823 - примања од продаје робе за даљу продају...............................................

-3.757,57 динара;

- 841 – примања од продаје земљишта ................................................................

-4.069.626,00 динара;

Свега класа 8 - Примања од продаје нефинансијске имовине
- 911 – примања од домаћих задуживања .........................................................

-1.221.125,64 динара
-1.179.994.876,21 динара

- 921 - примања од продаје домаће финансијске имовине ................................

-527.646.411,93 динара

Свeга класа 9 - Примања од задуживања и продаје финансијске имовине

-1.707.641.288,14 динара

Укупно (класа 7, класа 8 и класа 9) ............................

5.313.563.659,59 динара

Текући приходи и примања у 2018. години су већи за 5.313.563.659,59 динара, односно за
8,76%, у односу на текуће приходе и примања остварене у 2017. години.
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Класа 7:
− 711 - порез на доходак, добит и капиталне добитке је остварен за 2,200 млрд
динара више него у претходној години (порез на добит више око 1,817 млрд
динара и порез на доходак око 382,7 мил динара више у односу на претходну
годину );
− 714 - порези на добра и услуге (порези, таксе и накнаде) су остварени за 574
хиљада динара више него у претходној години;
− 722 – остали социјални доприноси су остварени у износу од 150 хиљада динара
мање него у претходној години;
− 731 – донације од иностраних држава су остварене око 848 хиљада динара више
него у претходној години;
− 732 - донације и помоћи од међународних организација су остварене око 89,1
мил динара више него у претходној години (текуће донације од међународних
организација су мање око 10,2 мил динара, капиталне донације од
међународних организација су мање око 4,4 мил динара, текуће помоћи од ЕУ су
повећане око 39,7 мил динара и капиталне помоћи од ЕУ су повећане око 64 мил
динара);
− 733 - трансфери од других нивоа власти су остварени око 3,219 млрд динара
више и то: текући трансфери од других нивоа власти су остварени у већем износу
око 2,422 млрд динара, а капитални трансфери од других нивоа власти су
остварени у већем износу око 797,2 мил динара;
− 741 - приходи од имовине су остварени око 1,515 млрд динара мање у односу
на претходну годину (повећани су приходи од закупа непроизведене имовине
(пољопривредног земљишта) око 1,483 млрд динара, смањен је приход за развој
Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге из
дивиденде око 6,5 мил динара, повећана је камата на пласирана средства око
37,9 мил динара и повећан је приход од имовине који припада имаоцима
полица осигурања око 75 хиљада динара);
− 742 - приходи од продаје добара и услуга су остварени око 30,6 мил динара
мање у односу на претходну годину (више су остварени приходи од продаје
добара и услуга или закупа од стране тржишних организација око 22,1 мил
динара, више су остварене таксе и накнаде око 8,6 мил динара и мање су
остварени приходи од споредне продаје добара и услуга које врше државне
нетржишне јединице око 148 хиљада динара);
− 743 - приходи од новчаних казни и одузета имовинска корист бележе пад око 1,5
мил динара;
− 744 - добровољни трансфери од физичких и правних лица су остварени у већем
износу око 1,5 мил динара;
− 745 - мешовити и неодређени приходи су остварени у мањем износу око 31,6
мил динара;
− 771 - меморандумске ставке за рефундацију расхода су веће око 710 хиљада
динара у односу на претходну годину;
− 772 - меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године мање
су око 1,3 мил динара у односу на претходну годину;
− класа 8 - укупна примања од продаје нефинансијске имовине су остварена око
1,2 мил динара мање (пре свега због мање остварених примања од продаје
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непокретности око 1,3 мил динара, више су остварена примања од продаје
покретне имовине око 4,1 мил динара, мање су остварена примања од продаје
земљишта око 4,1 мил динара, мање су остварена примања од продаје робе за
даљу продају око 4 хиљаде динара, мање су остварена примања од продаје
залиха производње око 27 хиљада динара);
− класа 9 - примања од задуживања и продаје финансијске имовине су остварена у
мањем износу око 1,708 млрд динара (мање су остварена примања од домаћих
задуживања од пословних банака у земљи за 1,180 млрд динара, мање су
остварена примања од отплате кредита датих физичким лицима и
домаћинствима у земљи око 77,0 мил динара и мање су остварена примања од
продаје домаћих акција и осталог капитала (прихода од приватизације) око 450,7
мил динара).

Рангирано према повећању прихода и примања у односу на 2017. годину
(према економској групи):
733 - трансфери од других нивоа власти око 3,219 млрд динара;
711 - порез на доходак, добит и капиталне добитке око 2,200 млрд динара;
741 – приходи од имовине око 1,515 млрд динара;
732 – донације и помоћи од међународних организација око 89,1 мил динара;
742 – приходи од продаје добара и услуга око 30,6 мил динара;
812 – примања од продаје покретне имовине око 4,1 мил динара;
744 – добровољни трансфери од физичких и правних лица око 1,5 мил динара;
731 – донације од иностраних држава око 848 хиљада динара;
771 – меморандумске ставке за рефундацију расхода око 710 хиљада динара;
714 – порез на добра и услуге око 574 хиљаде динара.

Рангирано према смањењу прихода и примања у односу на 2017. годину
(према економској групи):
911 – примања од домаћих задуживања око 1,180 млрд динара;
921 – примања од продаје домаће финансијске имовине око 527,6 мил динара;
745 – мешовити и неодређени приходи око 31,6 мил динара;
841 – примања од продаје земљишта око 4,1 мил динара;
743 – новчане казне и одузета имовинска корист око 1,5 мил динара;
772 - меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године око 1,3 мил
динара;
811 – примања од продаје непокретности око 1,3 мил динара;
722 – остали социјални доприноси око 150 хиљада динара;
822 – примања од продаје залиха производње око 27 хиљада динара;
823 – примања од продаје робе за даљу продају 4 хиљаде динара;
716 – други порези око 2 хиљаде динара.
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II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

2

4

42

44
45

%
извршења

НАЗИВ

1

41

УКУПНО
Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених
средстава из ранијих година
планирано
извршено
у 2018. години са
у 2018. години
изменама
апропријација
3
4
5 (4/3)
6

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

70.944.481.174,67

65.848.683.887,32

92,82%

97,38%

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

2.943.431.444,63
2.231.697.403,36
407.570.273,96
37.942.264,98
69.183.010,88
82.210.026,31
28.598.065,14
86.230.400,00
2.661.476.200,01
420.513.783,47
100.094.904,95
781.575.824,76
823.174.261,59
86.389.343,56
449.728.081,68
127.357.000,00
126.415.000,00
942.000,00
10.844.609.675,46

2.762.190.826,95
2.122.940.401,95
386.172.009,16
34.323.323,22
33.628.048,25
73.180.773,98
26.075.708,54
85.870.561,85
2.327.862.232,54
363.438.388,96
72.649.875,96
607.778.707,08
780.794.779,07
69.580.061,23
433.620.420,24
115.024.337,31
114.888.777,77
135.559,54
9.041.644.648,17

93,84%
95,13%
94,75%
90,46%
48,61%
89,02%
91,18%
99,58%
87,47%
86,43%
72,58%
77,76%
94,85%
80,54%
96,42%
90,32%
90,88%
14,39%
83,37%

4,08%
3,14%
0,57%
0,05%
0,05%
0,11%
0,04%
0,13%
3,44%
0,54%
0,11%
0,90%
1,15%
0,10%
0,64%
0,17%
0,17%
0,00%
13,37%

9.770.949.573,09

7.976.718.040,35

81,64%

11,80%

313.271,37
1.073.346.831,00
52.797.379.225,57
5.031.361,38
48.933.298.018,28
2.967.261.304,44
891.788.541,47
692.227.500,00
692.227.500,00
842.151.663,69
715.453.786,40
16.525.021,33
106.047.545,96

278.320,30
1.064.648.287,52
50.106.365.308,12
4.718.048,56
47.154.304.874,33
2.104.652.017,56
842.690.367,67
690.639.855,51
690.639.855,51
804.956.678,72
709.921.769,09
10.292.756,19
84.420.166,10

88,84%
99,19%
94,90%
93,77%
96,36%
70,93%
94,49%
99,77%
99,77%
95,58%
99,23%
62,29%
79,61%

0,00%
1,57%
74,10%
0,01%
69,73%
3,11%
1,25%
1,02%
1,02%
1,19%
1,05%
0,02%
0,12%

1.000.000,00

0,00

0,00%

0,00%

3.125.310,00

321.987,34

10,30%

0,00%

35.848.465,31

0,00

0,00%

0,00%

411
412
413
414
415
416
417

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

421
422
423
424
425
426

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
НАКНАДЕ У НАТУРИ
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ
ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
МАТЕРИЈАЛ

ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
441 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА
444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
СУБВЕНЦИЈЕ
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
453 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА

451

46

47
48

454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
462 ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА
465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
ОСТАЛИ РАСХОДИ
481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ
483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ
НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ
485
ОРГАНА

484

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

49

499 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ

5
51
511
512
513
515

52

6
61
62

%
учешћа

Економска
класификација

Укупни извршени расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине
у 2018. години према економској класификацији:

35.848.465,31

0,00

0,00%

0,00%

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

1.340.317.426,77

639.380.853,04

47,70%

0,95%

ОСНОВНА СРЕДСТВА

1.278.206.202,76
892.164.816,38
265.276.609,51
50.891.900,31
69.872.876,56
62.111.224,01
61.291.224,01
820.000,00

587.456.487,26
298.377.235,18
237.414.042,65
3.010.500,00
48.654.709,43
51.924.365,78
51.274.960,00
649.405,78

45,96%
33,44%
89,50%
5,92%
69,63%
83,60%
83,66%
79,20%

0,87%
0,44%
0,35%
0,00%
0,07%
0,08%
0,08%
0,00%

1.185.767.530,17

1.132.320.535,09

95,49%

1,67%

1.100.000.000,00
1.100.000.000,00
85.767.530,17
85.767.530,17
73.470.566.131,61

1.046.553.004,92
1.046.553.004,92
85.767.530,17
85.767.530,17
67.620.385.275,45

95,14%
95,14%
100,00%
100,00%
92,04%

1,55%
1,55%
0,13%
0,13%
100,00%

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
МАШИНЕ И ОПРЕМА
ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

ЗАЛИХЕ
521 РОБНЕ РЕЗЕРВЕ
523 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
611 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА
НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
621 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

УКУПНО:
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3. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
Економска класификација је део буџетске класификације дефинисане чланом 29. Закона о
буџетском систему. Економска класификација расхода и издатака приказује појединачна добра и услуге
и извршена трансферна плаћања.
Економска класификација расхода и издатака буџета АП Војводине исказана је у складу са
стандардним класификационим оквиром и контним планом за буџетски систем. Рачуноводствено
евидентирање расхода и издатака буџета у 2018. години, врши се на шестоцифреном нивоу
(субаналитичких) конта, а извештавање у току године на троцифреном, односно четвороцифреном
нивоу (синтетичких) конта.
3.1. Текући расходи (класа 4)
Текући расходи у 2018. години, планирани су у износу од 70.944.481.174,67 динара, а извршени
у износу од 65.848.683.887,32 динара или 92,82% у односу на план, а обухватају: расходе за запослене;
расходе на име коришћења услуга и роба; отплату камата и пратеће трошкове задуживања; субвенције;
донације, дотације и трансфере; права из социјалног осигурања и социјалне заштите; остале расходе и
административне трансфере.
3.1.1. Расходи за запослене (категорија 41)
Расходи за запослене у покрајинским органима, организацијама, службама, управама и
дирекцији (плате и додатке запослених, социјалне доприносе на терет послодавца, превоз радника на
посао и са посла - маркице, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене, награде
запосленима и остали посебни расходи, накнаде за вршење посланичких дужности – посланички
додатак) планирани су у износу од 2.943.431.444,63 динара, а извршени у износу од 2.762.190.826,95
динара или 93,84% у односу на план.
Према економској класификацији извршене расходе чине: 2.122.940.401,95 динара – плате,
додаци и накнаде запослених (зараде); 386.172.009,16 динара – социјални доприноси на терет
послодавца; 34.323.323,22 динара – накнаде у натури; 33.628.048,25 динара – социјална давања
запосленима; 73.180.773,98 динара – накнаде трошкова за запослене; 26.075.708,54 динара – награде
запосленима и остали посебни расходи и 85.870.561,85 динара – посланички додатак.
3.1.2. Коришћење услуга и роба (категорија 42)
За расходе на име коришћења услуга и роба планирано је 2.661.476.200,01 динара, а извршено
у износу од 2.327.862.232,54 динара или 87,47% у односу на план.
Расходе на име коришћења услуга и роба чине: стални трошкови (трошкови платног промета и
банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања,
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закуп имовине, опреме и остали трошкови) у износу од 363.438.388,96 динара или 86,43% у односу на
план; трошкови путовања (трошкови за службена путовања у земљи, трошкови службених путовања у
иностранство, трошкови путовања у оквиру редовног рада, трошкови путовања ученика и остали
трошкови транспорта) у износу од 72.649.875,96 динара или 72,58% у односу на план; услуге по уговору
(административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге
информисања, стручне услуге, услуге за домаћинство и угоститељство, репрезентација и остале опште
услуге) у износу од 607.778.707,08 динара или 77,76% у односу на план; специјализоване услуге
(пољопривредне услуге, услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге, услуге одржавања
националних паркова и природних површина, услуге очувања животне средине, науке и геодетске
услуге и остале специјализоване услуге) у износу од 780.794.779,07 динара или 94,85% у односу на план;
текуће поправке и одржавање (текуће поправке и одржавање зграда и објеката и текуће поправке и
одржавање опреме) у износу од 69.580.061,23 динара или 80,54% у односу на план; трошкови
материјала (административни материјал, материјали за пољопривреду, материјали за образовање и
усавршавање запослених, материјали за саобраћај, материјали за очување животне средине и науку,
материјали за образовање, културу и спорт, медицински и лабораторијски материјали, материјали за
одржавање хигијене и угоститељство и материјали за посебне намене) у износу од 433.620.420,24
динара или 96,42% у oдносу на план.
3.1.3. Отплата камата и пратећи трошкови задуживања (категорија 44)
За отплату камата и пратећих трошкова задуживања планирано је 127.357.000,00 динара, а
утрошено 115.024.337,31 динара или 90,32% од плана (отплата домаћих камата у износу од
114.888.777,77 динара и пратећи трошкови задуживања у износу од 135.559,54 динара). Отплата
домаћих камата у износу од 114.888.777,77 динара се односи на: отплату камате по основу прве емисије
обвезница Аутономне покрајине Војводине у износу од 52.298.243,02 динара; oтплату камате по
дугорочним кредитима 62.573.223,05 динара и код установе културе Српско народно позориште
17.311,70 динара за финансијске промене на финансијском лизингу.
3.1.4. Субвенције (категорија 45)
За субвенције су планирана средства у износу од 10.844.609.675,46 динара, а извршени су
расходи у износу од 9.041.644.648,17 динара или 83,37% у односу на план, и односе се на:
1) Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од
613.704.576,95 динара, извршене су од стране:
•

Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у износу од

265.896.179,31 динара. Средства су пренета у оквиру: Програмске активности Подршка заштити
пољопривредног земљишта у износу од 253.063.955,00 динара, за контролу плодности обрадивог
пољопривредног земљишта, а корисници средстава су пољопривредне стручне службе, за систематско
праћење болести и штеточина, превенцију контаминације пољопривредног земљишта и воде у
мелиоративним каналима и за побољшање и очување плодности пољопривредног земљишта
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применом органског ђубрива на обрадивом пољопривредном земљишту унапређењем сточарства кроз
одгајивачки програм за уматичена грла; Програмске активности Програм мера подршке за спровођење
пољопривредне политике за развој села на територији АП Војводине 8.751.442,64 динара, за
суфинансирање трошкова увођења и сертификације органске производње; Буџетског фонда за шуме АП
Војводине у износу од 2.280.781,67 динара за пружање стручне и саветодавне подршке сопственицима
шума за које се доноси програм газдовања шумама; Буџетског фонд за развој ловства АП Војводине
1.800.000,00 динара за истраживање реалног прираста зеца у АПВ и мониторинг популације препелице;
•

Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама у

износу од 296.805.622,30 динара. Средства су пренета за: Подршку културној делатности националних
мањина 287.520,00 динара; Подршку филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву
4.000.000,00 динара; Подршку развоју књижевног стваралаштва и издаваштва 3.472.852,30 динара;
Подршку развоју сценског стваралаштва – позориште / уметничка игра 1.000.000,00 динара; Субвенције
медијима покрајинског значаја за редовно издавање новина које излазе на мађарском, словачком,
румунском, русинском, хрватском, украјинском, буњевачком и македонском језику 288.045.250,00
динара;
•

Покрајинског секретаријата за финансије у износу од 2.866.307,34 динара, за суфинансирање

пројеката који се финансирају из фондова Европске уније и то искључиво за пројекте који су одобрени и
за које је закључен уговор са Европском комисијом;
•

Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине у износу од 1.800.000,00

динара. Срества су пренета ЈКП „Белоцрквански комуналац“, Бела Црква, у складу са годишњим
програмом управљања Пределом изузетних одлика „Караш-Нера“;
•

Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност у износу од

39.000.000,00 динара. Средства су утрошена за финансирање рада, материјалних трошкова и текућег
одржавања Института за прехрамбене технологије 2.000.000,00 динара и Института Биосенс
1.000.000,00 динара, као и за суфинансирање рада и текућих активности Установе Центар за привреднотехнолошки развој Војводине у износу од 36.000.000,00 динара;
•

Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у износу од 2.000.000,00 динара, за реализацију

Пројекта - суфинансирање спортске емисије "Спортски глобус", а ради информисања јавности о
спортским догађајима и врхунским спортистима из АП Војводине, промоције спортских вредности путем
афирмације школског и рекреативног спорта;
•

Покрајинског секретаријата за привреду и туризам у износу од 5.336.468,00 динара, на основу

јавног конкурса за доделу бесповратних средстава за субвенционисање трошкова кластер организација
за реализацију пројеката у 2018. години.
2) Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од
7.363.013.463,40 динара, извршене су од стране:
•

Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у износу од

5.841.178.446,87 динара. Средства су утрошена за: Подршку уређењу пољопривредног земљишта
453.002.203,64 динара, за радове на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања
пољопривредног земљишта; Подршку коришћењу пољопривредног земљишта 762.076.665,59 динара за
интензивирање коришћења пољопривредног земљишта - реконструкција и подизање нових рибњака;
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интензивирање коришћења пољопривредног земљишта-подршка произвођачима за: - изградњу,
реконструкцију и санацију система за наводњавање и набавку опреме за наводњавање; - набавку
конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору; - набавку опреме за заштиту од
временских непогода; Програме мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села
на територији АП Војводине 402.717.224,00 динара за инвестиције у физичка средства пољопривредних
газдинстава, за инвестиције за прераду и маркетинг пољопривредних производа и производа
рибарства, за подршку младима у руралним подручјима; Буџетски фонд за воде АП Војводине
4.120.578.822,12 динара за финансирање програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ за 2018. годину;
Буџетски фонд за шуме АП Војводине у износу од 93.282.814,70 динара, за унапређивање расадничке
производње, изградњу шумских путева, пошумљавање на земљишту у својини физичких лица и у
државној средини; Буџетски фонд за развој ловства АП Војводине 9.520.716,82 динара, за израду и
реализацију програма и пројеката развоја ловства и унапређивања стања популације дивљачи и њених
станишта на територији АП Војводине-финансирање изградње, реконструкције и санације ловнотехничких објеката и набавка живе дивљачи;
•

Покрајинског секретаријата за финансије у износу од 11.508.587,14 динара, за суфинансирање

пројеката који се финансирају из фондова Европске уније и то искључиво за пројекте који су одобрени и
за које је закључен уговор са Европском комисијом;
•

Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине у износу од 106.200.000,00

динара. Срества у износу од 1.200.000,00 динара су пренета ЈКП „Белоцрквански комуналац“, Бела
Црква, у складу са годишњим програмом управљања Пределом изузетних одлика „Караш-Нера“, а
средства у износу од 5.000.000,00 динара су пренета у складу са годишњим програмом управљања
друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора Д.О.О.„Парк
Палић“; Јавном нефинансијском предузећу Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање
развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић у складу са Програмом пословања, за проширење
садржаја на Термалном базену на Палићу, односно изградњу новог комплекса затворених и отворених
базена са спа и велнес центром, пренето је 100.000.000,00 динара; Покрајинског секретаријата за високо
образовање и научноистраживачку делатност у износу од 32.637.096,00 динара, а средства су пренета за
капитално опремање: научног Института за прехрамбене технологије 19.922.400,00 динара, Института за
низијско шумарство и животну средину 4.000.000,00 динара и Института Биосенс, Нови Сад 5.000.000,00
динара; За сарaдњу научноистраживачких организација и привреде, за три јавна предузећа пренето је
3.714.696,00 динара;
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•

Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај у износу од 30.300.000,00

динара. Средства су додељена предузећу ЈП „Путеви Србије“, Београд за финансирање израде
неопходне пројектне документације за потребе извођења радова на реконструкцији деонице државних
путева IБ реда број 12, деоница Бачка Паланка - Нови Сад и IIA реда број 100, деоница Петроварадин –
Сремски Карловци;
•

Покрајинског секретаријата за привреду и туризам у износу од 2.297.937,00 динара, на основу

јавног конкурса за доделу бесповратних средстава за субвенционисање трошкова кластер организација
за реализацију пројеката у 2018. години;
•

Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у износу од 1.338.891.396,39 динара,

за Пројекат Изградња пословног објекта Јавне медијске установе „Радио-телевизије Војводине“;

3) Текуће субвенције јавним финансијским институцијама извршене су у износу од 278.320,30
динара, код Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, а средства су пренета Развојном фонду
АП Војводине д.о.о. Нови Сад, на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, за
субвенционисање трошкова накнаде за обраду кредитног захтева и камате по расписаном конкурсу
Развојног фонда АП Војводине.
4) Текуће субвенције приватним предузећима у износу од 751.898.209,74 динара извршене су
од стране:
•

Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама у
износу од 98.830.000,00 динара. Средства су утрошена за: Подршку културној делатности
националних мањина 500.000,00 динара; Подршку филмској уметности и осталом аудиовизуелном
стваралаштву 41.000.000,00 динара; Подршку развоју књижевног стваралаштва и издаваштва
10.680.000,00 динара; Подршку развоју музичког стваралаштва 550.000,00 динара и програмску
активност Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања
46.100.000,00 динара;

•

Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова у износу од
5.455.379,43 динара, за програмску активност Заштита жена од насиља у породици и у партнерским
односима у АП Војводини;

•

Покрајинског секретаријата за финансије у износу од 1.820.630,31 динара, за суфинансирање
пројеката који се финансирају из фондова Европске уније и то искључиво за пројекте који су
одобрени и за које је закључен уговор са Европском комисијом;

•

Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у
износу од 430.947.200,00 динара, у оквиру Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике
Аутономне покрајине Војводине. Конкурсом су додељена бесповратна средства за отварање нових
радних места у малим, средњим и великим привредним друштвима, повезаним са реализацијом
нових инвестиционих пројеката на територији АП Војводине;

•

Покрајинског секретаријата за привреду и туризам у износу од 214.845.000,00 динара. На основу
Јавног позива за доделу субвенција за самозапошљавање у АП Војводини у 2018. години: средства у
износу од 45.025.000,00 динара додељена су за самозапошљавање 161 лица; средства у износу од
57.458.000,00 динара за ново запошљавање у АП Војводини у 2018. години за запошљавање 319
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лица код 197 послодаваца; По јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава микро и малим
привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије
за набавку репроматеријала и услуга, додељено је 97.443.000,00 динара; На основу јавног конкурса
за доделу бесповратних средстава за суфинансирање трошкова наступа привредних субјеката са
територије АП Војводине на сајмовима у Европи и на међународним сајамовима у Републици
Србији, пренето је 4.840.000,00 динара; По јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава за
субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и
ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима
домаће радиности, пренето је 3.500.000,00 динара; По јавном конкурсу за доделу бесповратних
средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне eкономије АП Војводине пренето
је 6.579.000,00 динара.

5) Капиталне субвенције приватним предузећима у износу од 312.750.077,78 динара,
извршене су од стране:
•

Покрајинског секретаријата за финансије у износу од 31.946,78 динара, за суфинансирање пројеката
који се финансирају из фондова Европске уније и то искључиво за пројекте који су одобрени и за
које је закључен уговор са Европском комисијом;

•

Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у
износу од 99.828.445,00 динара, у оквиру Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике
Аутономне покрајине Војводине. Конкурсом су додељена бесповратна средства за куповину опреме
малих и средњих привредних друштава са територије АП Војводине;

•

Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност у износу од
17.118.186,00 динара, за сарaдњу научноистраживачких организација и привреде, а суфинансирано
је 36 приватних предузећа;

•

Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај у износу од 35.000.000,00
динара, а средства су утрошена за реализацију Пројекта „Примена соларне енергије у
пољопривредним газдинствима“;

•

Покрајинског секретаријата за привреду и туризам у износу од 160.771.500,00 динара. На основу
јавног конкурса за доделу бесповратних средстава пренето је: привредним субјектима за
суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине 41.350.000,00
динара; за подизање квалитета објеката за дегустацију 30.000.000,00 динара; микро и малим
привредним друштвима и предузетницима, за субвенционисање издатака за набавку машина или
опреме

или

софтвера

за

стицање

нематеријалне

имовине

78.439.500,00

динара;

за

субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и
ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима
домаће радиности 3.500.000,00 динара; привредним субјектима за допринос развоју социјалне
eкономије АП Војводине 7.482.000,00 динара.
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3.1.5. Донације, дотације и трансфери (категорија 46)
За донације, дотације и трансфере планирана су средства у износу од 52.797.379.225,57 динара
(дотације међународним организацијама у износу од 5.031.361,38 динара, трансфери осталим нивоима
власти у износу од 48.933.298.018,28 динара, дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
у износу од 2.967.261.304,44 динара и остале дотације и трансфери у износу од 891.788.541,47 динара),
а извршена у износу од 50.106.365.308,12 динара (дотације међународним организацијама у износу од
4.718.048,56 динара; трансфери осталим нивоима власти у износу од 47.154.304.874,33 динара, дотације
организацијама обавезног социјалног осигурања у износу од 2.104.652.017,56 динара и остале дотације
и трансфери у износу од 842.690.367,67 динара) или 94,90% у односу на план.
3.1.5.1. За текуће дотације међународним организацијама / 4621 / утрошено је 4.718.048,56
динара или 93,77% у односу на план. Расходи су извршени од стране:
•

Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне
заједнице у износу од 682.118,41 динара, Француском Институту Београд за финансирање дела
трошкова ангажовања лектора за француски језик за период јануар – децембар 2018.године;

•

Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама у
износу од 51.092,61 динара. Средства су утрошена код установе културе Спомен збирка Павла
Бељанског, из средстава донација за институционалну чланарину за 2018. годину, по налогу NK
ICOM-a Србије;

•

Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у
износу од 3.932.304,77 динара. Средства у износу од 4.823,00 евра, односно у динарској
противвредности од 571.964,40 динара, уплаћена су за чланство Скупштини европских регија
(Assemblee des Regions d'Europe), на име трошкова годишње чланарине за 2018. годину. Средства у
износу од 23.374,00 евра, односно у динарској противвредности од 2.768.304,37 динара, уплаћена су
ДКМТ Друштву за остваривање општег интереса, Сегедин, Мађарска, на име чланарине обезбеђења средстава за вршење делатности за период од 01. априла 2018. године до 31. марта
2019. године; Средства у износу од 5.000,00 евра, односно у динарској противвредности од
592.036,00 динара, су уплаћена на име трошкова чланарине Организационом одбору Летње
академије Скупштине европских регија. Летња академија одржана је у Марамурешу (Румунија) од
06. до 11. августа под називом „ Културно наслеђе у функцији регионалне привлачности“;

•

Службе за реализацију програма развоја АП Војводине у износу од 11.097,91 динара. Средства су
утрошена код индиректног корисника Едукативни центар за обуке у професионалним и радним
вештинама, за чланарину – пријем у чланство Европске асоцијације за образовање одраслих (ЕАЕА);

•

Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана у износу од 41.434,86 динара, за потребе плаћања
чланарине Европском институту омбудсмана за 2018.годину.
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3.1.5.2. За трансфере осталим нивоима власти /група 463/ утрошено је 47.154.304.874,33
динара или 96,36% у односу на планираних 48.933.298.018,28 динара. Највећи део средстава за ове
намене је коришћен: за плате и отпремнине запослених у установама образовања на територији АП
Војводине, за регресирање превоза ученика и студената, за реализацију оснивачких права према
установама здравствене заштите у покрајини, за побољшање постојећих услова и капацитета бања у
Војводини, за реализацију мера демографског развоја за регресирање дела трошкова боравка деце
трећег, односно четвртог реда рођења у предшколским установама, за помоћ општинама за израду
просторних планова, за суфинансирање програма и пројеката од значаја за развој културе и уметности у
Војводини, за помоћ за санацију спортских објеката и суфинансирање програма из области спорта, за
реализацију програма привредног развоја, за помоћ и подршку општинама у реализацији јачања
локалне самоуправе, за подршку популационој политици општинама, политици равноправности полова
и за друге помоћи локалним самоуправама.
Укупни расходи на име трансфера осталим нивоима власти у износу од 47.154.304.874,33
динара, односе се на:
1) Текуће трансфере осталим нивоима власти у износу од 40.518.616.599,68 динара, и извршени
су од стране:
•

Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у износу од
196.811.922,73 динара. Средства су утрошена у оквиру: секретаријата са циљем подизања квалитета
образовно васпитног процеса средњег образовања на тему задругарства у сарадњи са Задружним
савезом Војводине у износу од 723.348,48 динара; програмске активности Подршка коришћењу
пољопривредног земљишта 8.459.028,00 динара за подизање нивоа ефикасности противградне
заштите и за послове контроле спровођења одгајивачког програма; програмске активности Подршка
уређењу пољопривредног земљишта у износу од 178.969.546,25 динара за уређење атарских путева
и отресишта и уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта; Програма мера подршке
за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АП Војводине 8.000.000,00
динара за мере подстицаја за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју;
Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине у износу од 660.000,00 динара, за Пројекат
истраживања смањења бројности популације зеца и утицај пестицида на морталитет зечева у АП
Војводини;

•

Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне
заједнице у износу од 25.520.443.403,42 динара. За програмску активност Развој вишејезичности на
територији АП Војводине 9.999.900,00 динара; За реализацију текуће буџетске резерве 28.753.486,39
динара; У оквиру Пројекта „Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини“
1.791.693,85 динара; Средства у износу од 535.364.866,00 динара су као наменски трансфери из
републичког буџета јединицама локалне самоуправе пренети за четворочасовни припремни
предшколски програм на подручју АП Војводине; Двојезичка настава у основним школама
1.295.367,58

динара;

Подизање

квалитета

основног

образовања

7.196.319,18

динара;

Модернизација инфраструктуре основних школа 876.880,00 динара; Подизање квалитета средњег
образовања 10.805.609,08 динара; Двојезичка настава у средњим школама 1.900.000,00 динара;
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Подизање квалитета ученичког стандарда 1.999.988,00 динара; Регресирање превоза ученика
средњих школа 181.779.723,00 динара; Средстава у износу од 24.738.679.570,34 динара су
трансферна средства из буџета Републике Србије за плате запослених у установама образовања и
ученичког стандарда (17.097.212.844,40 динара - основно образовање, 7.395.396.345,93 динара средње образовање и 246.070.380,01 динара - ученички стандард);
•

Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама у
износу од 38.421.066,79 динара. Средства су утрошена за следеће програмске активности: Подршка
културној делатности националних мањина 900.000,00 динара; Подршка истраживању, заштити и
очувању непокретног културног наслеђа 5.998.350,00 динара; Подршка истраживању, заштиту и
очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа 5.993.000,00 динара; Подршка развоју
библиотечко-информационе делатности 3.400.000,00 динара; Подршка установама заштите
културног наслеђа од посебног интереса за АП Војводину 2.506.346,69 динара; Подршка развоју
визуелне уметности и мултимедије 2.998.920,80 динара; Подршка развоју књижевног стваралаштва
и издаваштва 4.120.000,00 динара; Подршка развоју музичког стваралаштва 5.904.449,30 динара;
Подршка развоју сценског стваралаштва (позориште/уметничка игра) 5.600.000,00 динара; Пројекат
„Сајам културе“ 1.000.000,00 динара;

•

Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова у износу од
24.953.498,42 динара. Средства у износу од 20.753.498,42 динара су пренета установама социјалне
заштите на основу Конкурса за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма
у области социјалне заштите у 2018.години. За Подршку социјалној инклузији Рома на територији АП
Војводини пренето је 4.200.000,00 динара, за финансирање координатора за ромска питања и
планирање и реализацију локалних акционих планова за питање Рома;

•

Покрајинског секретаријата за финансије у износу од 8.190.290.460,98 динара. Средства у износу од
8.131.372.924,36 динара су као наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета пренета
јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине, а средства у износу од 58.917.536,62
динара су пренета за суфинансирање пројеката који се финансирају из фондова Европске уније и то
искључиво за пројекте који су одобрени и за које је закључен уговор са Европском комисијом;

•

Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у
износу од 38.335.471,06 динара. За традиционално отварање границе на тромеђи Рабе-КибехазаБебавеке, поводом манифестације „Дани Еврорегије Дунав-Криш-Мориш-Тиса“ утрошено је
600.000,00 динара; Средства у износу од 4.944.500,00 динара су пренета јединицама локалне
самоуправе по конкурсу за суфинансирање пројеката за унапређење израде и спровођење
ефикасних регионалних и локалних јавних политика; Граду Новом Саду за финансирање трошкова
поправке степеништа испред Српског народног позоришта у Новом Саду пренето је 31.540.971,06
динара; Суфинансирање реализације пројекта „Сремчеви дани“, путем активности уређења јавног
парка Стевана Сремца и Стевана Раичковића у општини Сента 1.000.000,00 динара; Општини
Србобран 250.000,00 динара, по конкурсу за суфинансирање пројеката за унапређење радних и
управљачких капацитета у јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине;

•

Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност у износу
6.484.371.455,18 динара. За популаризацију научног и технолошког стваралаштва на територији АП
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Војводине утрошено је 4.904.153,22 динара; за Подршку развоју научно-истраживачке делатности
утрошено је 3.000.000,00 динара. У оквиру активности - високо образовање утрошено је
6.074.738.727,82 динара (за трошкове високообразовних институција: енергетске услуге, комуналне
услуге, услуге комуникација, трошкове осигурања и другo 285.863.214,23 динара и из трансферних
средстава републичког буџета за плате и социјалне доприносе у високом образовању
5.788.875.513,59 динара). У оквиру студентског стандарда утрошено је 401.728.574,14 динара
(регресирање превоза студената у међуградском и међумесном саобраћају у АП Војводини
19.984.118,00 динара; за текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме установа
студентског стандарда и за реализацију активности Установе студентски културни центар у Новом
Саду којима се унапређује културно - образовни живот студената утрошено је 72.644.508,53 динара
и из трансферних средстава републичког буџета за плате и социјалне доприносе запослених у
студентском стандарду 309.099.947,61 динара);
•

Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у износу од 24.989.321,10 динара. Средства су
утрошена

за

реализацију

следећих

програмских

активности:

Афирмација

школског

и

универзитетског спорта у АП Војводини 4.999.539,81 динара; Подршка даровитим младима у АП
Војводини 2.699.500,00 динара; Одржавање и опремање спортских објеката, фискултурних сала и
тренажних центара 7.200.000,00 динара; Подршка спровођењу омладинске политике 2.696.801,29
динара; Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске
политике 7.393.480,00 динара;
2) Капиталне трансфере осталим нивоима власти у износу од 6.635.688.274,65 динара, који су
извршени од стране:
•

Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у износу од
572.478.869,16 динара. Средства су реализована у оквиру Програма - Заштита, уређење, коришћење
и управљање пољопривредним земљиштем у износу од 54.772.258,76 динара за: реализацију нових
и раније започетих поступака комасације, опремање пољочуварске службе за Општину Апатин и за
интензивирање коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научно истраживачке
установе и институти и средње пољопривредне школе - набавка опреме; Буџетског фонда за воде
АП Војводине 517.706.610,40 динара за суфинансирање израде пројектно-техничке документације и
изградњу, санацију и реконструкцију објеката фекалне канализације и водних објеката у јавној
својини;

•

Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне
заједнице у износу од 330.457.190,54 динара. Средства су пренета за следеће програмске
активности: Модернизација инфраструктуре предшколских установа 19.120.742,20 динара;
Двојезичка настава у основним школама 999.308,00 динара; Образовање одраслих 1.989.967,98
динара; Модернизација инфраструктуре основних школа 196.156.921,94 динара; Двојезичка настава
у средњим школама 597.719,93 динара; Модернизација инфраструктуре средњих школа
66.992.532,24 динара; Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда 16.247.494,00
динара; Текућа буџетска резерва 26.975.898,11 динара; За реализацију активности у оквиру Пројекта
ОАСИС утрошено је 1.376.606,14 динара;
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•

Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама у
износу 32.315.105,00 динара. Средства су утрошена за следеће програмске активности: Подршка
истраживању, заштити и очувању непокретног културног наслеђа 3.981.105,00 динара; Подршка
истраживању, заштити и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа 1.000.000,00
динара; Подршка развоју библиотечко-информационе делатности 1.000.000,00 динара; Подршка
развоју визуелне уметности и мултимедије 21.000.000,00 динара; за Буџетски фонд за обнову
културно-историјског наслеђа и подстицање развоја Сремских Карловаца пренето је 5.334.000,00
динара;

•

Покрајинског секретаријата за здравство у износу од 4.620.000,00 динара, за набавку ултразвучног
апарата са доплер технологијом - Дому здравља Ириг за одсек за радиолошку и ултразвучну
дијагностику и одсек за здравствену заштиту жена;

•

Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова у износу од
338.669.814,20 динара. Средства су пренета установама социјалне заштите на основу Конкурса за
финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у
2018. години;

•

Покрајинског секретаријата за финансије у износу од 396.447.590,13 динара. Средства у износу од
306.805.902,39 динара су као наменски капитални трансфери из републичког буџета пренета
јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине, а средства у износу од 89.641.687,74
динара су пренета за суфинансирање пројеката који се финансирају из фондова Европске уније и то
искључиво за пројекте који су одобрени и за које је закључен уговор са Европском комисијом;

•

Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у
износу од 55.004.515,68 динара. Средства у износу од 18.315.599,66 динара су пренета по конкурсу
за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа од стратешког значаја у области
регионалног развоја; Општини Нови Кнежевац 8.616.875,38 динара за финансирање изградње
МБТС-404 20 КV кабловским водом радне зоне у Новом Кнежевцу; Граду Новом Саду 13.000.000,00
динара за финансирање израде пројектне документације за реконструкцију објекта изграђеног на
углу улице Браће Јовандић и Булевара Краља Петра I, чији је корисник Министарство унутрашњих
послова; Општини Бачки Петровац за финансирање реализације „Пројекта за извођење санације и
доградње постојеће фекалне станице са потисним цевоводом у улици Народне револуције у Бачком
Петровцу“ пренето је 6.758.692,64 динара; Средства у износу од 3.580.250,00 динара су пренета
јединицама локалне самоуправе по конкурсу за суфинансирање пројеката за унапређење израде и
спровођење ефикасних регионалних и локалних јавних политика; Општини Беочин у износу у
3.808.200,00 динара, за финансирање инвестиционог одржавања објекта за потребе ватрогасноспасилачког одељења у Беочину; По конкурсу за суфинансирање пројеката за унапређење радних и
управљачких капацитета у јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине пренето је
924.898,00 динара;

•

Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине у износу од 16.700.000,00
динара. По Конкурсу за доделу бесповратних средстава за суфинансирање израде планске
документације, јединицама локалне самоуправе пренето је 10.000.000,00 динара. Министарству
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд пренето је 5.400.000,00 динара, на име
уплате 50% аванса за израду Просторног плана подручја посебне намене државног пута IБ реда,
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деоница Борча – Зрењанин са елементима детаљне регулације; Општини Ириг на име финансирања
трошкова израде Плана детаљне регулације за површинску раскрсницу Врдник на државном путу I
реда број 21, Нови Сад – Рума – Шабац у К.О. Ириг 1.300.000,00 динара;
•

Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност у износу
128.570.047,00 динара. Средства у износу од 122.045.167,00 динара су утрошена за набавку машина
и опреме за установе високог образовања у АП Војводини по расписаном јавном конкурсу, као и за
изградњу зграде Научно-технолошког парка Новом Саду; За израду пројектно-техничке
документације за изградњу нове зграде Установе Студентски културни центар у Новом Саду
утрошено је 6.524.880,00 динара;

•

Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај у износу од 200.625.616,03
динара. Средства су утрошена за: Пројекат „Примена обновљивих извора енергије у објектима јавне
намене“ у износу од 35.766.467,60 динара; Пројекат „Штедљива расвета“ у износу од 53.150.795,55
динара; Пројекат „Елаборат енергетске ефикасности у јавним установама“ у износу од 8.000.000,00
динара; Пројекат „Уградња котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на
територији АП Војводине“ 17.500.000,00 динара; програмску активност - Рекултивација напуштених
копова без титулара у износу од 42.413.467,37 динара; Пројекат „Суфинансирање развоја саобраћаја
и путне инфраструктуре – стајалишта“ 24.786.320,00 динара; Пројекат „Развој саобраћаја и путне
инфраструктуре – зоне школе, брзински дисплеји и семафори“ у износу од 17.508.565,51 динара;
програмску активност - Подршка у изради пројектно техничке документације, а средства су
додељена Граду Сремска Митровица за реконструкцију и изградњу водоводне мреже до комплекса
„Летенка“ на Фрушкој гори у износу од 1.500.000,00 динара;

•

Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у износу од 107.798.502,00 динара, за програмску
активност Одржавање и опремање спортских објеката, фискултурних сала и тренажних центара;

•

Покрајинског секретаријата за привреду и туризам у износу од 43.238.669,00 динара, за доделу
бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за суфинансирање
пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва 15.238.669,00 динара и
за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за
финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала 28.000.000,00 динара;

•

Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у износу од 4.408.762.355,91 динара.
Средства су утрошена као Подршка пројектима у области: Водопривреде и заштите животне
средине 518.041.652,90 динара; Локалног и регионалног економског развоја 740.014.335,40 динара;
Саобраћајне инфраструктуре 1.522.317.318,79 динара; Енергетике и енергетске ефикасности
47.298.505,40 динара; Здравства и социјалне заштите 51.617.388,70 динара; Заштите културног
наслеђа 2.526.606,27 динара; Образовања, ученичког и студентског стандарда 177.088.243,10
динара; Развоја спорта 203.165.217,38 динара; За пројекат „Изградња Жежељевог моста преко реке
Дунав у Новом Саду“ 790.189.592,06 динара; За пројекат „Наставак адаптације, реконструкције и
доградње зграде Народно позориште – Народно казалиште Nepszinhaz у Суботици“ 179.006.799,56
динара; За пројекат „Изградња сентандрејског пута у Новом Саду“ 177.496.696,35 динара.

82

3.1.5.3. Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања /група 464/ планиране су у
износу од 2.967.261.304,44 динара, а извршене у износу од 2.104.652.017,56 динара, односно 70,93% од
плана и то:
1) Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање у износу од
132.926.053,57 динара, су извршене код:
•

Покрајинског секретаријата за здравство у износу од 132.926.053,57 динара. Средства су
утрошена за: Програм – Превентивна здравствена заштита у износу од 36.360.817,63 динара;
Програм – Развој квалитета и доступности здравствене заштите у износу од 95.173.235,94
динара; Програм – Развој инфраструктуре здравствених установа у износу од 1.392.000,00
динара;

2) Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање у износу од
1.971.725.963,99 динара, су извршене код:
•

Покрајинског секретаријата за здравство у износу од 1.600.244.076,77 динара, за програмску
активност - Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП
Војводина у износу од 1.598.014.344,77 динара и Клиничком центру Војводине, Нови Сад
2.229.732,00 динара за набавку опреме неопходне за реализацију Програма телемедицине у
лечењу исхемијског можданог удара у АП Војводини;

•

Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у износу од 371.481.887,22
динара, за програмску активност - Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите.

3.1.5.4. Остале дотације и трансфери /група 465/ планиране су у износу од 891.788.541,47
динара, а извршене у износу од 842.690.367,67 динара, односно 94,49% у односу на план и то:
1) Остале текуће дотације и трансфери у износу од 665.294.187,93 динара су извршене код:
•

Скупштине Аутономне покрајине Војводине у износу од 25.456.432,57 динара. Средства су
коришћена за уплату на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са
чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и
других сталних примања код корисника јавних средстава;

•

Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине у износу од 8.266.732,67 динара, за
финансирање зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну
рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и за уплату на рачун прописан за уплату
јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица
за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних
средстава;

•

Покрајинске владе у износу од 925.411,06 динара, за уплату на рачун прописан за уплату јавних
прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за
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обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних
средстава;
•

Секретаријата покрајинске владе у износу од 5.083.365,57 динара, за финансирање зарада особа са
инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа
са инвалидитетом и за уплату на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије у
складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата,
односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава;

•

Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у износу од 43.475.177,19
динара. Средства су утрошена за: Покрајински фонд за развој пољопривреде – текући расходи по
усвојеном програму рада 22.000.000,00 динара; реализацију пројекта Мониторинг употребом
даљинске детекције у пољопривреди, водопривреди у шумарству са Институтом БиоСенс Нови Сад
10.000.000,00 динара. Средства у износу од 2.782.468,38 динара утрошена су за пројекат „Иновација
пољопривреде за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону-агринно“;
Финансирање зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну
рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и за уплату на рачун прописан за уплату
јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица
за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних
средстава 8.692.708,81 динара;

•

Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне
заједнице у износу од 18.182.810,19 динара. За финансирање зарада особа са инвалидитетом
запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са
инвалидитетом и Уплата на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са
чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и
других сталних примања код корисника јавних средстава у оквиру секретаријата и за исте намене
код индиректног корисника Педагошки завод Војводине;

•

Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама у
износу од 90.688.226,66 динара. За програмску активност - Подстицање јавног информисања на
српском језику у земљама у окружењу утрошено је 8.000.000,00 динара; за програмску активност –
Унапређење професионалних стандарда 1.500.000,00 динара. Средства у износу од 81.188.226,66
динара су утрошена за следеће намене: Уплата на рачун прописан за уплату јавних прихода
Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и
исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава у оквиру
секретаријата и код индиректних корисника у области културе (12 установа) за исте намене;
Финансирање зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну
рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у оквиру секретаријата и код индиректних
корисника у области културе (12 установа) за исте намене;

•

Покрајинског секретаријата за здравство у износу од 9.237.414,67 динара. За финансирање зарада
особа са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и
запошљавање особа са инвалидитетом и за Уплату на рачун прописан за уплату јавних прихода
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Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и
исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава;
•

Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова у износу од
100.440.984,25 динара. За реализацију Програма рада Канцеларије за инклузију Рома пренето је
16.000.000,00 динара; Покрајинском заводу за равноправност полова из Новог Сада 40.000.000,00
динара за редован рад и програмске активности; Средства у износу од 36.980.000,00 динара су
пренета Фонду за пружање помоћи избеглих, прогнаних и расељених лица за текуће пословање у
2018. години; За уплату на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са
чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и
других сталних примања код корисника јавних средстава - у оквиру секретаријата, код Покрајинског
завода за социјалну заштиту и Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад – индиректни
корисници 7.460.984,25 динара;

•

Покрајинског секретаријата за финансије у износу од 25.220.878,05 динара. За суфинансирање
пројеката који се финансирају из фондова Европске уније и то искључиво за пројекте који су
одобрени и за које је закључен уговор са Европском комисијом пренето је 15.311.355,92 динара. За
финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну
рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и Уплата на рачун прописан за уплату
јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица
за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних
средстава утрошено је 9.909.522,13 динара;

•

Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у
износу од 152.964.041,83 динара. Средства су пренета за Програм - Подршка приступању Србије ЕУ
за Фонд „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за реализацију редовних активности у
2018. години у износу од 148.393.442,60 динара; Уплата на рачун прописан за уплату јавних прихода
Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и
исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава
4.570.599,23 динара;

•

Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине у износу од 13.036.612,42
динара. Уплата на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7.
Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других
сталних примања код корисника јавних средстава и за финансирање зарада особа са инвалидитетом
и за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом
уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код
корисника јавних средстава у оквиру секретаријата и код Покрајинског завода за заштиту природе –
индиректни корисник;

•

Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност у износу од
4.567.491,02 динара, за финансирање зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећима за
професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и за уплату јавних прихода
Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и
исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава;
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•

Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај у износу од 15.365.203,57
динара. Средства су исплаћена прекограничном партнеру DKMT, Сегедин на име аванса и
рефундације трошкова на основу Уговора о субвенцији за имплементацију пројекта: Interreg – ИПА
програм прекограничне сарадње Мађарска - Србија у износу од 6.850.314,42 динара и за
финансирање зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну
рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, као и за уплату јавних прихода Републике
Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату
плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава 8.514.889,15
динара;

•

Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у износу од 8.570.598,13 динара. За пројекат
Подршка спортским и физичким активностима девојчица – активне девојчице утрошено је
1.611.839,00 динара из средстава Европске уније; За финансирање зарада особа са инвалидитетом
запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са
инвалидитетом и за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о
привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних
примања код корисника јавних средстава у оквиру секретаријата и код Покрајинског завода за спорт
и медицину спорта – индиректни корисник 6.958.759,13 динара;

•

Покрајинског секретаријата за привреду и туризам у износу од 77.732.277,20 динара. Средства су
пренета: Туристичкој организацији Војводине у складу са програмом рада за 2018. годину
63.000.000,00 динара; Покрајинско социјално-економском савету за редован рад и програмске
активности 8.000.000,00 динара; За уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7.
Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других
сталних примања код корисника јавних средстава 6.732.277,20 динара;

•

Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у износу од 9.134.002,13 динара. За
финансирање зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну
рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и за уплату јавних прихода Републике
Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату
плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава;

•

Дирекције за робне резерве АП Војводине у износу од 1.681.289,76 динара, за уплату јавних прихода
Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и
исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава;

•

Управе за заједничке послове покрајинских органа у износу од 19.065.938,73 динара. За
финансирање зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну
рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и за уплату јавних прихода Републике
Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату
плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава;

•

Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине у износу од 1.587.739,86 динара, за уплату
јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица
за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних
средстава;
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•

Службе за реализацију програма развоја АП Војводине у износу од 26.535.939,86 динара. Средства
су утрошена за: реализацију програмске активности Пословни инкубатори 23.865.885,18 динара за
финансирање редовне делатности Пословних инкубатора у Зрењанину, Суботици, Сенти и Новом
Саду; Уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом
уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код
корисника јавних средстава (у оквиру Службе, Информативног центра за пословну стандардизацију
и сертификацију – индиректни корисник и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним
вештинама – индиректни корисник) 2.670.054,68 динара;

•

Службе за управљање људским ресурсима у износу од 799.404,87 динара, за уплату јавних прихода
Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и
исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава;

•

Службе за интерну ревизију корисника буџетских средстава АП Војводине у износу од 1.018.871,22
динара, за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом
уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код
корисника јавних средстава;

•

Службе за буџетску инспекцију АП Војводине и износу од 1.210.173,05 динара, за уплату јавних
прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за
обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

•

Покрајинског заштитника грађана – омбудсман у износу од 3.087.825,61 динара. За финансирање
зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и
запошљавање особа са инвалидитетом и за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са
чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и
других сталних примања код корисника јавних средстава;

•

Правобранилаштва Аутономне покрајине Војводине у износу од 1.959.345,79 динара, за уплату
јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица
за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних
средстава;
2) Остале капиталне дотације и трансфери у износу од 177.396.179,74 динара су извршене код:

•

Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне
заједнице у износу од 3.540.219,89 динара, за реализацију активности у оквиру Пројекта ОАСИС;

•

Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова у износу од
119.600.000,00 динара. Средства у износу од 59.600.000,00 динара су пренета Фонду за пружање
помоћи избеглих, прогнаних и расељених лица за текуће пословање у складу са Програмом рада
Фонда за 2018. годину и Покрајинском заводу за равноправност полова из Новог Сада пренето је
60.000.000,00 динара за редован рад и програмске активности;

•

Покрајинског секретаријата за финансије у износу од 4.688.639,83 динара, за суфинансирање
пројеката који се финансирају из фондова Европске уније и то искључиво за пројекте који су
одобрени и за које је закључен уговор са Европском комисијом;

87

•

Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у
износу од 18.234.383,22 динара, за Програм - Подршка приступању Србије ЕУ за Фонд „Европски
послови“ Аутономне покрајине Војводине за реализацију редовних активности у 2018. години;

•

Покрајинског секретаријата за привреду у износу од 31.332.936,80 динара. Средства су пренета:
Туристичкој организацији Војводине у складу са програмом рада за 2018. годину 19.983.936,80
динара; по основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава пословним инкубаторима са
седиштем на територији АП Војводине за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или
софтвера 4.849.000,00 динара и за реализацију пројекта ''Циколотуризмом ка руралном и
регионалном развоју Срема“ 6.500.000,00 динара.

3.1.6. Социјално осигурање и социјална заштита (категорија 47)
Расходи на име права из социјалног осигурања и социјалне заштите извршени су у износу од
690.639.855,51 динара, што у односу на планираних 692.227.500,00 динара чини 99,77%. Највећи део
средстава у овој групи расхода коришћен је за реализацију мера из програма демографског развоја
покрајине, а остатак средстава за остале накнаде у области образовања, науке и спорта. Извршени
расходи на име права из социјалног осигурања и социјалне заштите односе се на:
1. Накнаде из буџета за децу и породицу (конто 4723) у износу од 660.087.648,36 динара, код
Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова. За
исплату новчане помоћи породици у којој се роди треће дете у складу са Одлуком о
остваривању новчане помоћи породици у којој се роди треће дете, утрошено је 572.736.000,00
динара. За реализацију Покрајинске скупштинске одлуке о праву на суфинансирање трошкова за
биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете, утрошено је
24.907.521,36 динара. У оквиру Буџетског фонда за пронаталитетну популациону политику АП
Војводине реализована су средства у износу од 62.444.127,00 динара на основу Јавног конкурса
и у складу са донетим Решењем о додели бесповратних средстава породицама у којима се роди
треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на
територији АП Војводине. На основу конкурса 26 породица је добило средства за куповину
некретнине, а 29 породица је добило средства за доградњу, адаптацију или реконструкцију
постојеће некретнине. Максимални износ по породици износио је 1.200.000,00 динара.
2. Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт (конто 4727) у износу од 30.552.207,15
динара, извршене су од стране:
•

Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине –
националне заједнице у износу од 2.687.254,00 динара, за доделу признања „Др Ђорђе
Натошевић“;

•

Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама у
износу од 1.785.881,00 динара у оквиру установа културе, а односе се на накнаде за културу,
накнаде за улазнице за културне програме и друге накнаде из буџета за културу;

•

Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова у
износу од 281.243,50 динара, за исплату годишње награде – појединац, за допринос унапређењу
родне равноправности;
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•

Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у износу од 25.797.828,65 динара, средства су
утрошена за: стипендије перспективним спортистима кадетског и јуниорског узраста из
Покрајине за спортско усавршавање; награде најбољим спортистима у 2018. години; ученичке
награде најуспешнијим ученицима и њиховим менторима из области науке, технике, уметности
и спорта, који су остварили изузетне резултате на домаћим и међународним такмичењима у
2018. години.

3.1.7. Остали расходи (категорија 48)
Издаци за остале расходе су извршени у износу од 804.956.678,72 динара, што у односу на
планираних 842.151.663,69 динара, чини 95,58%. Структуру извршених осталих расхода чине:
1) дотације невладиним организацијама (конто 481) у износу од 709.921.769,09 динара;
2) порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате (конто 482) у износу од 10.292.756,19 динара;
3) новчане казне и пенали по решењу судова (конто 483) у износу од 84.420.166,10 динара;
4) накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа (конто 485) у износу од
321.987,34 динара;
3.1.7.1. Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима (конто
4811), планиране су у износу од 1.000,00 динара, а извршења није било.
3.1.7.2. Дотације осталим непрофитним институцијама (конто 4819) су планиране у износу од
715.452.786,40 динара, а извршене у износу од 709.921.769,09 динара, односно 99,23% од плана, а по
налозима:
•

Покрајинске Владе у износу од 300.000,00 динара, а средства су пренета Синдикалној организацији

радника покрајинских органа управе и служби АП Војводине, Нови Сад за суфинансирање трошкова
учешћа на 44.спортским сусретима запослених у управи Србије;
•

Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у износу од 43.334.896,02

динара. У складу са Конкурсом за доделу бесповратних средстава за реализацију програмских
активности удружења грађана на територији АП Војводине пренето је 4.924.000,00 динара. За
суфинансирање одржавања традиционалних сеоских манифестација које обрађују теме везане за
унапређивање и прераду пољопривредне производње, сигурност хране и квалитет производа,
организовање пољопривредних произвођача, рурални развој и др, утрошено је 11.950.000,00 динара, а
корисници средстава су удружења грађана; Средства у износу од 26.460.896,02 динара су утрошена у
оквиру Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине, за израду и реализацију програма и пројеката
развоја ловства и унапређивања стања популације дивљачи и њених станишта на територији АП
Војводине;
•

Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне

заједнице у износу од 114.150.096,11 динара. Средства су пренета за: Подршку организацијама
етничких заједница 30.890.000,00 динара; Подршку раду националних савета националних мањина
60.050.000,00 динара; Суфинансирање пројеката и активности који за циљ имају очување и неговање
међунационалне толеранције у Војводини на основу конкурса 14.000.000,00 динара; наставак Пројекта
"Декада инклузије Рома" 1.999.901,80 динара; Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у
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области основног образовања у АП Војводини 3.843.259,00 динара; Конкурс за суфинансирање
програма и пројеката у области средњег образовања у АП Војводини 3.366.935,31 динара;
•

Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама у

износу од 171.891.943,92 динара. Средства су утрошена за: Подршку културној делатности националних
мањина 12.947.167,00 динара; Суфинансирање рада репрезентативних, односно уметничких
(струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине 4.850.000,00 динара; Подршку истраживању,
заштити и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа 1.500.000,00 динара; Подршку
истраживању, заштити и очувању традиционалног народног стваралаштва Срба 12.499.964,19 динара;
Подршку установама заштите културног наслеђа у ЈЛС од посебног интереса за АП Војводину 743.000,00
динара; Подршку програмима Матице српске у области културе 2.121.066,33 динара; Подршку
издавачкој и библиотечко-информационој делатности Савеза слепих Војводине 3.500.000,00 динара;
Подршку развоју визуелне уметности и мултимедије 5.500.000,00 динара; Подршку филмској уметности
и осталом аудиовизуелном стваралаштву 4.000.000,00 динара; Подршку развоју књижевног
стваралаштва и издаваштва 6.099.800,00 динара; Подршку развоју музичког стваралаштва 16.499.946,40
динара; Подршку развоју сценског стваралаштва - позориште/уметничка игра 4.800.000,00 динара;
Подршку раду Завода за културу националних мањина 51.000.000,00 динара; Пројекат „Сајам културе“
1.200.000,00 динара; Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања
10.150.000,00 динара; Јавно информисање осетљивих група 5.000.000,00 динара; Подршку раду
црквама и верским заједницама 29.481.000,00 динара;
•

Покрајинског секретаријата за здравство у износу од 9.724.391,29 динара. Средства су пренета на

основу Јавног конкурса за доделу срестава удружењима за област здравствене заштите у 2018. години у
износу од 1.995.443,29 динара и за Пројекат „Заустави-Заштити-Помози“ - снажнији институционални
одговор на родно засновано насиље у АП Војводини 7.728.948,00 динара;
•

Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова у износу од

55.978.865,28 динара. На основу конкурса за доделу срестава удружењима за финансирање, односно
суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2018. години пренето је
10.898.359,90 динара; Подршка удружењима грађана за финансирање пројеката у области социјалне
заштите и заштите лица са инвалидитетом на основу конкурса 6.699.999,00 динара; За спровођење
планираних програмских активности Црвеног Крста Војводине 19.985.925,00 динара; Подршка
удружењима грађана за подршку друштвене бриге о деци и популаризацију пронаталитетне политике
на основу конкурса 3.994.581,38 динара; Подршка удружењима и невладиним организацијама у
области борачко-инвалидске заштите на основу конкурса 5.000.000,00 динара; Удружењима
грађана/удружењима жена за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем
унапређења положаја жена и равноправности полова у АПВ пренето је 5.400.000,00 динара; У оквиру
програмске активности - Подршка социјалној инклузији Рома удружењима грађана/удружењима жена
за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и
равноправности полова у АПВ пренето је 4.000.000,00 динара;
•

Покрајинског секретаријата за финансије у износу од 29.890.059,26 динара. За финансирање

редовног рада политичких субјеката на основу Закона о финансирању политичких странака пренето је
16.029.300,00 динара, а средства у износу од 13.860.759,26 динара су пренета за суфинансирање
пројеката који се финансирају из фондова Европске уније и то искључиво за пројекте који су одобрени и
за које је закључен уговор са Европском комисијом;
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•

Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у

износу од 2.000.000,00 динара. Конкурсом за подршку организацијама цивилног друштва за пројекте
који доприносе сарадњи јавног и цивилног сектора, у циљу активног укључивања цивилног сектора у
реализацији акционих планова везаних за стратешке планове развоја јединица локалних самоуправа;
•

Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност у износу од

14.893.224,72 динара. Средства су пренета за програмску активност Унапређење рада невладиних
организација у области науке, а у извештајном периоду суфинансирани су пројекти 32 невладине
организације у АП Војводини;
•

Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај у износу од 5.998.243,20

динара, за Пројекат „Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије“;
•

Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у износу од 184.009.676,60 динара. Средства су

пренета за следеће програмске активности: Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП
Војводину 82.959.999,40 динара; Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне пројекте
53.649.815,65 динара; Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини 13.000.000,00
динара; Подршка спровођењу омладинске политике 11.799.861,55 динара; као и за Пројекат „Нови Сад
– омладинска престоница Европе 2019 (ОПЕНС2019)“ у износу од 22.600.000,00 динара;
•

Покрајинског секретаријата за привреду и туризам у износу од 77.690.372,69 динара. На основу

конкурса за финансирање спровођења јавних радова на триторији АП Војводине у 2018. години, пренето
је 14.692.172,69 динара (финансирано је запошљавање 115 незапослених лица); На основу конкурса о
додели бесповратних средстава удружењима грађана за финансирање пројеката од значаја за развој
туристичког потенцијала АП Војводине – манифестације, међународне манифестације и организовање
конгреса, пренето је 61.998.200,00 динара; На основу конкурса за доделу бесповратних средстава за
суфинансирање трошкова организације регионалних међународних сајамских манифестација у АП
Војводини, пренето је 1.000.000,00 динара;
•

Службе за реализацију програма развоја АП Војводине у износу од 60.000,00 динара, код

Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију на име чланарине за 2018. годину,
Институту за стандардизацију Србије Београд;
3.1.7.3. Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате (482) су планирани у износу од
16.525.021,33 динара, а извршени у износу од 10.292.756,19 динара или 62,29% у односу на план (остали
порези 8.937.717,68 динара, обавезне таксе 1.333.252,51 динара и новчане казне, пенали и камате
21.786,00 динара).
3.1.7.4. Новчане казне и пенали по решењу судова (483) су планиране у износу од
104.047.545,96 динара, а извршено је 84.420.166,10 динара, или 79,61% у односу на план.
3.1.7.5. Средства на име накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних
непогода или других природних узрока (484) су планирана у износу од 1.000.000,00 динара, а
извршења није било.
3.1.7.6. Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа (485)
планирана је у износу од 3.125.310,00 динара, а извршена у износу од 321.987,34 динара, или 10,30% у
односу на план.
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3.1.8. Административни трансфери из буџета (категорија 49)
На економској категорији 49 – планирана су средства за административне трансфере из
буџета, од директних буџетских корисника, индиректним буџетским корисницима или између
буџетских корисника на истом нивоу и средства резерве.
Средства резерве – економска класификација 499
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018.
годину, планирана су средства буџетске резерве у износу од 1.288.183.055,52 динара и то:
средства сталне буџетске резерве у износу од 30.000.000,00 динара и средства текуће буџетске
резерве у износу од 1.258.183.055,52 динара.
Укупан износ нераспоређених средстава буџетске резерве на дан 31.12.2018. године
износи 35.848.465,31 динара (текућа буџетска резерва 5.848.465,31 динара и стална буџетска
резерва 30.000.000,00 динара).
1) Стална буџетска резерва
У члану 70. Закона о буџетском систему, уређено је да се стална буџетска резерва
користи за финансирање расхода на име учешћа Републике, односно локалне власти у
отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар,
клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге
елементарне непогоде, односно због других ванредних догађаја који могу да угрозе живот и
здравље људи или проузрокују штету већих размера.
За сталну буџетску резерву опредељује се највише до 0,5% укупних прихода и примања
од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2018. годину планирана
су средства сталне буџетске резерве у износу од 30.000.000,00 динара.
Одобрено коришћење средстава сталне буџетске резерве од 01.01.2018. године до
31.12.2018. године износи 30.000.000,00 динара. Није било захтева за коришћењем сталне
буџетске резерве.
Нераспоређена средства сталне буџетске резерве на дан 31.12.2018. године износе
30.000.000,00 динара.
2) Текућа буџетска резерва
У члану 69. Закона о буџетском систему дефинисана је текућа буџетска резерва као део
планираних прихода који се не распоређује унапред већ се задржава и користи за непланиране
сврхе за које нису планиране апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да
апропријације нису довољне. Текућа буџетска резерва је лимитирана на 4% укупних прихода и
примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.
Средства текуће буџетске резерве се распоређују на директне буџетске кориснике за
одређену намену решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве које доноси
Покрајинска влада на предлог председника Покрајинске владе.
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Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2018. годину, средства
текуће буџетске резерве су планирана у износу од 238.931.460,20 динара. Поред, одлуком
предвиђених средстава планирана средства су увећана за 1.019.251.595,32 динара по основу:
- Покрајинском скупштинском одлуком о првом ребалансу буџета АП Војводине за 2018.
годину, средства текуће буџетске резерве се увећавају за 131.795.074,36 динара;
- Покрајинском скупштинском одлуком о другом ребалансу буџета АП Војводине за 2018.
годину, средства текуће буџетске резерве се увећавају за 95.198.744,52 динара.
- Решењима о преносу средстава у текућу буџетску резерву покрајинских секретаријата,
средства текуће буџетске резерве се увећавају за 792.257.776,44 динара;
Укупно планирана средства текуће буџетске резерве у периоду јануар -децембар 2018.
године износила су 1.258.183.055,52 динара, а одобрено је коришћење 1.252.334.590,21 динара.
Нераспоређена средства текуће буџетске резерве на дан 31.12.2018. године износе 5.848.465,31
динара.
Извршени расходи и издаци по решењима о употреби средстава текуће буџетске резерве
износе 1.201.404.371,26 динара. Одобрена, а неутрошена средства текуће буџетске резерве на
дан 31.12.2018. године износе 50.930.218,95 динара.
Решењима о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у износу од 1.252.334.590,21
динара, увећане су апропријације код следећих директних буџетских корисника:


Покрајинске владе у износу од 2.449.456,33 динара;



Секретаријата покрајинске владе у износу од 7.864.000,00 динара;



Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине националне заједнице у износу од 142.646.996,48 динара;



Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским
заједницама у износу од 182.513.406,06 динара;



Покрајинског секретаријата за здравство у износу од 456.303.489,60 динара;



Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова
у износу од 33.105.831,79 динара;



Покрајинског секретаријата за финансије у износу од 3.450.648,70 динара;



Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну
самоуправу у износу од 67.849.739,08 динара;



Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине у износу од
1.301.000,00 динара;



Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност у
износу од 115.514.908,53 динара;



Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај у износу од
36.000.000,00 динара;



Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у износу од 2.000.000,00 динара;



Покрајинског секретаријата за привреду и туризам у износу од 93.768.257,03 динара;



Управе за капитална улагања АП Војводине у износу од 54.814.606,61 динара;



Управа за заједничке послове покрајинских органа у износу од 44.000.000,00;



Служба за реализацију програма развоја АП Војводине, у износу од 8.729.750,00 динара и



Службе за буџетску инспекцију АП Војводине у износу од 22.500,00 динара.
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3.2. Издаци за нефинансијску имовину (класа 5)
Издаци за нефинансијску имовину за набавку основних средстава и залиха робних резерви,
планирани су у износу од 1.340.317.426,77 динара, а извршени у износу од 639.380.853,04 динара
или 47,70% у односу на план, и обухватају издатке за основна средства у износу од 587.456.487,26
динара и залихе у износу од 51.924.365,78 динара.
3.2.1. Основна средства (категорија 51)
Издаци за основна средства планирани су у износу од 1.278.206.202,76 динара, а извршени у
износу од 587.456.487,26 динара или 45,96% у односу на план, за:
1. зграде и грађевинске објекте (конто 511) у износу од 298.377.235,18 динара;
2. набавку машина и опреме (конто 512) у износу од 237.414.042,65 динара;
3. oстале некретнине и опрему (конто 513) у износу од 3.010.500,00 динара;
4. нематеријалну имовину (конто 515) у износу од 48.654.709,43 динара.
За набавку зграда и грађевинских објеката (група 511) - планирано је 892.164.816,38 динара, а
извршено 298.377.235,18 динара, односно 33,44% од плана. Средства су утрошена за:
3.2.1.1. Куповину зграда и објеката (конто 5111) - планирано је и извршено 51.334.985,66 динара,
код:
•

Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, за прибављање непокретности у јавну
својину АП Војводине, за потребе Едукативног центра за обуке у професионалним и
радним вештинама у поступку јавног надметања, ради уновчавања имовине стечајног
дужника АД „Петар Драпшин“- у стечају, Нови Сад и за порез на пренос апсолутних права
за пореског обвезника АД „Петар Драпшин“- у стечају, Нови Сад, за непокретну имовину.

3.2.1.2. Изградњу зграда и објеката (конто 5112) – планирано је 7.086.158,42 динара, а извршено
6.935.532,28 динара, односно 97,87% од плана, код
•

Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским
заједницама – Народно позориште Nepsinhaz Суботица, за изградњу нове зграде, а односи
се на донацију Града Суботица за дуг према Дирекцији за изградњу града Суботица.

3.2.1.3. Капитално одржавање зграда и објеката (конто 5113) - планирано је 150.015.711,13
динара, а извршено је 135.248.796,73 динара, односно 90,16% од плана, код
•

Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским
заједницама (индиректни корисници у области културе) у износу од 19.162.575,94 динара,
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за капитално одржавање установе културе Музеј Војводине и реконструкцију дворишта
Архива Војводине;
•

Управе за капитална улагања у износу од 40.732.691,46 динара, за потребе Пројекта Реконструкција слободних површина у оквиру музејског комплекса у Новом Саду;

•

Управе за заједничке послове покрајинских органа у износу од 75.353.529,33 динара.
Средства су утрошена за: санацију мокрих чворова на објектима у надлежности Управе,
радове на отклањању хаварије на спољњем осветљењу у Вили Војводина у Чортановцима,
санацију крова од продора атмосфералија на објектима у надлежности Управе, радове на
уградњи теретног лифта за несметано кретање особа са инвалидитетом у згради
Скупштине АПВ, набавку и уградњу противпожарних врата и за ремонт лифтова.
3.2.1.4. Пројектно планирање (конто 5114) - планирано је 683.727.961,17 динара, а

извршено 104.857.920,51 динара, односно 15,34% у односу на план. Средства су утрошена код:
•

Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским
заједницама (индиректни корисници у области културе) у износу од 3.949.800,00 динара,
за пројектно планирање код шест установа културе – индиректни корисници;

•

Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај у износу од
71.201.556,51 динара, за израду техничких планова за пројекат „Израда техничке
документације за пругу Суботица-Баја“ за реализацију ИПА Пројекта: Dream railway;

•

Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у износу од 5.205.324,00 динара, код
индиректног корисника Покрајински завод за спорт и медицину спорта. Средства су
утрошена за израду пројектно техничке документације за пројекат „Изградња Центра за
развој спорта и едукацију омладине Војводине на Летенци“;

•

Покрајинског секретаријата за привреду и туризам у износу од 17.940.000,00 динара, за
израду пројектно техничке документације за изградњу бициклистичких стаза у зони
државног пута другог реда број 100 Нови Сад – Београд;

•

Управе за капитална улагања АП Војводине у износу од 3.903.840,00 динара, за пројектно
планирање - Реконструкција и доградња постојећих објеката и изградња нових објеката у
оквиру комплекса дворца Хетерленди у Бочару, Општина Нови Бечеј;

•

Управе за заједничке послове покрајинских органа у износу од 2.633.400,00 динара.
Средства су утрошена за: израду техничке документације функционалног радио система у
VHF систему, израду пројекта стабилне инсталације за гашење пожара у сервер собама и
архивама и набавку пројектне документације еПарламент за увођење новог система у
Скупштини АПВ;

•

Управе за имовину АП Војводине у износу од 24.000,00 динара, за израду пројектнотехничке документације – машинског пројекта инсталација грејања за пословни простор у
јавној својини Аутономне покрајине Војводине у улици Душана Васиљева 15 у Новом Саду
и надзора над адаптацијом истог.
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За набавку машина и опреме (група 512) - планирано је 265.276.609,51 динара, а извршено
237.414.042,65 динара, односно 89,50% од плана. Средства су утрошена за:
3.2.1.5. Набавку опреме за саобраћај (конто 5121) - планирано је 128.620.484,28 динара, а
извршено 128.359.573,30 динара, односно 99,80% од плана. Средства су утрошена код:
•

Секретаријата покрајинске Владе у износу од 2.620.000,00 динара, за потребе Пројекта
„Одговор на свеприсутне ванредне ситуације у пограничној области“ - под акронимом
ЕМБЕР;

•

Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским
заједницама (индиректни корисници у области културе) у износу од 2.099.193,30 динара,
за опрему за саобраћај;

•

Покрајинског секретаријата за здравство у износу од 99.999.900,00 динара, за набавку 21
возила здравственим установама за које постоји потреба приоритетног обезбеђења
санитетским возилима;

•

Управе за заједничке послове покрајинских органа у износу од 23.640.480,00 динара, за
набавку службених аутомобила и путничких комбија.

3.2.1.6. Набавку административне опреме (конто 5122) - планирано је 87.263.028,50 динара, а
утрошено 76.011.544,29 динара, односно 87,11% од плана, по налогу следећих корисника:
•

Секретаријата покрајинске Владе у износу од 986.966,00 динара. Средства су утрошена за
фотографску опрему у износу од 386.170,00 динара и за потребе Пројекта „Одговор на
свеприсутне ванредне ситуације у пограничној области“ - под акронимом ЕМБЕР
600.796,00 динара;

•

Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине –
националне заједнице у износу од 317.475,00 динара, за рачунарску опрему;

•

Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским
заједницама (индиректни корисници у области културе) у износу од 8.125.990,97 динара.
Средства су утрошена за набавку: намештаја, уградне опреме, рачунарске опреме,
штампача, телефонске централе с припадајућим инсталацијама и апаратима, телефона,
мобилних телефона, електронске опреме и опреме за домаћинство;

•

Покрајинског секретаријата за здравство у износу од 568.917,00 динара, за потребе
Пројекта „Заустави-заштити-помози“ за набавку административне опреме;

•

Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова у
износу од 1.850.606,51 динара, код индиректних корисника: Покрајински завод за
социјалну заштиту 459.760,00 динара и код Центра за породични смештај и усвојење
1.390.846,51 динара за рачунарску и електронску опрему, опрему за домаћинство,
телефоне и друго;
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•

Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну
самоуправу у износу од 471.382,00 динара, за Пројекат „Ревитализација навигационе
инфраструктуре канала Бегеј“, за набавку рачунарске опреме;

•

Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине у износу од
4.405.482,11 динара. За потребе секретаријата и потребе два пројекта утрошено је
1.161.006,80 динара за набавку рачунарске, фотографске и електронске опреме. Код
индиректног корисника Покрајински завод за заштиту природе утрошено је 3.244.475,31
динара, за Пројекат „Активна мрежа сензора за мониторинг и евалуацију окружења ради
заштите и сврсисходне употребе влажних станишта и других површинских вода“, Пројекат
“Управљање инвазивним биљним врстама у сливу реке Саве“ као и набавку рачунарске
опреме за потребе Завода;

•

Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај у износу од
99.200,00 динара, за набавку електронске опреме;

•

Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у износу од 625.443,98 динара. Средства
су утрошена у оквиру секретаријата у износу од 58.944,00 динара, за набавку рачунара и
штампача и код индиректног корисника Покрајински завод за спорт и медицину спорта,
566.499,98 динара, за набавку рачунара, фотокопир апарата и намештаја;

•

Управе за капитална улагања АП Војводине у износу од 2.349.776,00 динара, за набавку
рачунарске и електронске опреме, опреме за угоститељство, намештаја и штампача;

•

Управе за заједничке послове покрајинских органа у износу од 55.582.049,72 динара, за
набавку канцеларијског и конференцијског намештаја, тепиха и тепих стаза, полица за
архиву и магацине, набавку клима уређаја, набавку опреме за угоститељство, набавку
сервера за виртуализацију IP телефонске централе и набавку видео пројектора и
презентера, набавку сервера за регионални развој, набавку персоналних и преносивих
рачунара и сториџ система, набавку бежичне рачунарске мреже, набавку редундантног
свича, набавку опреме за одржавање система за електронско гласање и набавку опреме за
видео надзор;

•

Службе за реализацију програма развоја АП Војводине у износу од 628.255,00 динара, код
индиректних корисника, за набавку административне опреме.

3.2.1.7. Набавку опреме за пољопривреду (конто 5123) - планирано је 70.000,00 динара, а
извршено 66.583,33 динара, односно 95,12% од плана, код
•

Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, код индиректног корисника Покрајински
завод за спорт и медицину спорта за набавку тримера за потребе Летенке.
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3.2.1.8. Набавку опреме за заштиту животне средине (конто 5124) - планирано је 4.363.977,50
динара, а извршено 2.004.157,10 динара, или 45,93% од плана, код
•

Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине за набавку станице за
мерење концентрације полена у ваздуху.

3.2.1.9. Набавку медицинске и лабораторијске опреме (конто 5125) - планирано је 24.708.704,58
динара, а извршено 13.352.907,28 динара, односно 54,04% у односу на план. Средства су утрошена
код:
•

Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским
заједницама (индиректни корисници у области културе) у износу од 315.756,00 динара, за
набавку медицинске опреме код Архива Војводине;

•

Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине у износу од
5.998.859,62 динара, за куповину и испоруку уређаја за аутоматски мониторинг квалитета
ваздуха са потрошним материјалом за годину дана;

•

Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у износу од 2.605.791,66 динара, код
индиректног корисника Покрајински завод за спорт и медицину спорта, за опрему за
потребе тестирања;

•

Управе за капитална улагања АП Војводине у износу од 4.432.500,00 динара, за набавку
медицинске опреме за опремање објекта „Каменица 2“ - Институт за кардиоваскуларне
болести Војводине.

3.2.1.10. Набавку опреме за образовање, науку, културу и спорт (конто 5126) - планирано је
8.305.192,00 динара, а извршено 6.613.319,01 динара, односно 79,63% од плана, по налогу:
•

Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине –
националне заједнице у износу од 542.070,00 динара. У оквиру секретаријата за набавку
сценографије за потребе реализације квиза „Колико се познајемо“ 526.080,00 динара и код
индиректног корисника Педагошки завод Војводине 15.990,00 динара;

•

Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским
заједницама (индиректни корисници у области културе) у износу од 5.571.349,00 динара,
за набавку опреме у установама културе;

•

Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у износу од 499.900,01 динара, код
индиректног корисника Покрајински завод за спорт и медицину спорта, за набавку опреме
за спорт.

3.2.1.11. Набавку опреме за јавну безбедност (конто 5128) - планирано је 10.856.222,65 динара, а
извршено 10.527.268,39 динара, односно 96,97% од плана, код
•

Секретаријата покрајинске Владе у износу од 4.626.000,00 за потребе Пројекта „Одговор на
свеприсутне ванредне ситуације у пограничној области“ - под акронимом ЕМБЕР;
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•

Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским
заједницама (индиректни корисници у области културе) у износу од 1.985.774,40 динара,
за набавку опреме за јавну безбедност у четири установе културе;

•

Управе за заједничке послове покрајинских органа у износу од 3.915.493,99 динара, а
средства су утрошена за набавку интерфонског система на позицији улазне рампе, за
набавку репетитора дигитално аналогног сигнала и ручне радио станице, набавку
стабилног система за гашење пожара, за покриће трошкова набавке опреме за јавну
безбедност (две нове портирнице за зграду Покрајинске владе и Бановински пролаз).

3.2.1.12. Набавку опреме за производњу, моторне, непокретне и немоторне опреме (конто 5129)
- планирано је 1.089.000,00 динара, а извршено 478.689,95 динара, односно 43,96% у односу на
план, код
•

Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским
заједницама у износу од 317.036,75 динара (индиректни корисници у области културе), за
набавку опреме у установама културе: Српско народно позориште Нови Сад,

Музеј

савремене уметности Војводине и Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка
Мамузића;
•

Управе за заједничке послове покрајинских органа у износу од 161.653,20 динара, за
набавку моторне опреме за рад радионица.

За остале некретнине и опрему (група 513) - планирано је 50.891.900,31 динара, а извршено
3.010.500,00 динара, односно 5,92% од плана. Средства су утрошена за:
3.2.1.13. Набавку осталих некретнина и опреме (конто 5131) – планирано је 50.891.900,31 динара,
а извршено 3.010.500,00 динара, код:
•

Секретаријата покрајинске владе 1.678.500,00 динара, за потребе Пројекта „Одговор на
свеприсутне ванредне ситуације у пограничној области“ - под акронимом ЕМБЕР;

•

Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине у износу од
1.332.000,00 динара, код индиректног корисника Покрајински завод за заштиту природе за
куповину билборда за потребе оглашавања Резервата биосфере «Бачко Подунавље»
проглашено од стране УНЕСКА 2017.године.
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За нематеријалну имовину (група 515) – планирано је 69.872.876,56 динара, а извршено
48.654.709,43 динара, односно 69,63% од плана. Средства су утрошена за:
3.2.1.14. Набавку нематеријалне имовине (конто 5151) - планирано је 69.872.876,56 динара, а
извршено 48.654.709,43 динара, односно 69,63% у односу на план, по налогу следећих корисника:
•

Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у износу од
490.000,00 динара, за набавку информационог система за материјално - финансијско
пословање;

•

Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине –
националне заједнице у износу од 20.359.622,02 динара, за набавку добара – лиценце за
коришћење платформе OFFICE 365 EDUCATION A3 у основним и средњим школама у АП
Војводини 19.930.500,00 динара и за куповину компјутерских софтвера, лиценци и потребе
преводилачке службе 429.122,02 динара;

•

Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским
заједницама у износу од 5.904.275,81 динара. За потребе секретаријата 445.687,98 динара
за набавку компјутерског софтвера и код индиректних корисника у области културе
5.458.587,83 динара, за набавку софтвера, књига за библиотеке и откуп уметничких дела;

•

Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова у
износу од 399.840,00 динара, код индиректног корисника Центар за породични смештај и
усвојење за набавку лиценци;

•

Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну
самоуправу у износу од 16.980.000,00 динара, за закуп лиценци

за коришћење

софтверског решења за стратешко планирање, управљање развојем и евидентирање
пројеката намењено јединицама локалних самоуправа на територији АП Војводине;
•

Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине у износу од
2.578.971,60 динара, код индиректног корисника Покрајински завод за заштиту природе, за
набавку програма и лиценци;

•

Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност у
износу од 498.000,00 динара, за програм за материјално књиговодство;

•

Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у износу од 40.000,00 динара, за набавку
лиценце за софтвер пројект 2016 Про;

•

Службе за реализацију програма развоја АП Војводине у износу од 408.000,00 динара, код
индиректног корисника Едукативни центар за обуке у професионалним и радним
вештинама, за набавку компјутерског софтвера;

•

Службе за управљање људским ресурсима у износу од 996.000,00 динара, за набавку
софтвера.
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3.2.2. Залихе (категорија 52)
Издаци за залихе робних резерви и залихе роба за даљу продају, планирани су у висини од
62.111.224,01 динара, а извршени су у износу од 51.924.365,78 динара или 83,60% у односу на
план. Средства су извршена за:
3.2.2.1. Робне резерве (конто 5211) планиране су у износу од 61.291.224,01 динара, а извршено је
51.274.960,00 динара, или 83,66% од плана. У складу са програмом робних резерви за 2018.
годину, извршена је допуна робних резерви, односно набавка 1.334 тоне меркантилне пшенице у
вредности од 27.880.600,00 динара и 1.437 тона меркантилног кукуруза у вредности од
23.394.360,00 динара.
3.2.2.2. Залихе робе за даљу продају (конто 5231) планиране су у износу 820.000,00 динара, а
извршено је 649.405,78 динара, односно 79,20% од плана. Средства су утрошена код Покрајинског
завода за спорт и медицину спорта - за куповину робе за даљу продају у малопродајном објекту на
Летенци у износу од 519.196,38 динара и код Индиректног корисника у области културе – Музеј
Војводине (продавница сувенира) 130.209,40 динара.

3.3.

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине (класа 6)

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине су планирани у висини од
1.185.767.530,17 динара, а извршено је 1.132.320.535,09 динара, или 95,49% у односу на план.
Средства су утрошена за:
•

Отплату главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција (конто 6111) у износу од
615.572.299,78 динара, код Покрајинског секретаријата за финансије за отплату главнице
по основу прве емисије обвезница.

•

Отплату главнице домаћим пословним банкама (конто 6114) у износу од 430.980.705,14
динара, код Покрајинског секретаријата за финансије за отплату главнице дугорочних
кредита код банке Поштанска штедионица и Комерцијалне банке.

•

Набавку домаћих акција и осталог капитала (конто 6219) у износу од 85.767.530,17
динара, код Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, а
средстава су пренета Покрајинском фонду за развој пољопривреде за кредитирање
пољопривредне производње, с циљем подстицања развоја пољопривреде у АП Војводини.
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ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ПРЕМА ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА У 2018. ГОДИНИ
Извор
финансирања

НАЗИВ

планирано
у 2018. години са
изменама
апропријација

извршено
у 2018. години

%
извршења

%
учешћа

УКУПНА СРЕДСТВА

1

2

3

4

5 (4/3)

6

01

ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА

03

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ

04

СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

05

ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА

06

ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

07

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

08

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И
ПРАВНИХ ЛИЦА

09

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

10

ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА

12

ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И
ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

56

ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ

13

НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ
ГОДИНА
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ
РАНИЈИХ ГОДИНА
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ
ГОДИНА

23.238.819.000,00

19.949.210.697,93

85,84%

29,50%

8.288.632,23

3.085.941,25

37,23%

0,00%

192.311.489,53

171.038.976,40

88,94%

0,25%

7.394.920,00

6.699.168,31

90,59%

0,01%

31.273.011,16

21.106.539,24

67,49%

0,03%

42.353.628.761,55

41.670.950.419,28

98,39%

61,62%

4.531.220,76

4.471.220,76

98,68%

0,01%

11.580.000,00

969.417,12

8,37%

0,00%

1.600.000.000,00

944.893.657,76

59,06%

1,40%

62.721.000,00

30.144.713,29

48,06%

0,04%

114.737.424,36

56.406.188,40

49,16%

0,08%

67.625.285.459,59

62.858.976.939,74

92,95%

92,96%

5.166.688.206,11

4.139.906.582,36

80,13%

6,12%

657.239.585,98

607.057.730,63

92,36%

0,90%

21.352.879,93

14.444.022,72

67,64%

0,02%

ПРЕНЕТА СРЕДСТВА:

5.845.280.672,02

4.761.408.335,71

81,46%

7,04%

УКУПНО:

73.470.566.131,61

67.620.385.275,45

92,04%

100,00%

ТЕКУЋА СРЕДСТВА:

14
15
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Расходи и издаци буџета према изворима финансирања
Укупни расходи и издаци буџета АП Војводине у 2018. години износе 67.620.385.275,45 динара
или 92,04% (од планираних 73.470.566.131,61

динара) према следећим изворима

финансирања:
1. извор 01 – Општи приходи и примања буџета, извршени су у износу од
14.654.955.080,02 динара или 91,50% од планираних 16.017.000.000,00 динара;
2. извор 03 – Социјални доприноси извршени су у износу од 3.085.941,25 динара, или
37,23% од планираних 8.288.632,23 динара;
3. извор 04 – Сопствени приходи буџетских корисника су извршени у износу од
171.038.976,40 динара, или 88,94% од планираних 192.311.489,53 динара;
4. извор 05 –Донације од иностраних земаља су извршене у износу од 6.699.168,31
динара, или 90,59% од планираних 7.394.920,00 динара;
5. извор 06 – Донације од међународних организација извршене су у износу од
21.106.539,24 динара, или 67,49% од планираних 31.273.011,16 динара;
6. извор 07 – Трансфери од других нивоа власти су извршени у износу од 95.828.253,21
динара, или 95,12% од планираних 100.747.721,30 динара;
7. извор 08 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица су извршени у износу
од 4.471.220,76 динара, или 98,68% од планираних 4.531.220,76 динара;
8. извор 09 – Примања од продаје нефинансијске имовине су извршени у износу од
969.417,12 динара, или 8,37% од планираних 11.580.000,00 динара;
9. извор 10 – примања од домаћих задуживања су извршени у износу од 944.893.657,76
динара, или 59,06% од планираних 1.600.000.000,00;
10. извор 12 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине,
извршени су у износу од 10.750,00 динара, или 107,50% у односу на планираних
10.000,00 динара;
11. извор 56 – Финансијска помоћ Европске уније извршена је у износу од 56.406.188,40
динара или 49,16% у односу на планираних 114.737.424,36 динара;
12. извор 13 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година извршени су износу од
3.138.473.998,86 динара, или 80,27% у односу на планираних 3.909.707.792,13 динара;
13. извор 14 - Неутрошена средства од приватизације из ранијих година, извршена су у
износу од 607.057.730,63 динара или 92,36% у односу на планираних 657.239.585,98
динара;
14. извор 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година извршена су у износу од
14.444.022,72 динара или 67,64% у односу на планираних 21.352.879,93 динара.
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Економска
класификација

Упоредни преглед укупних издатака у 2018. години у односу на 2017. годину
према економској класификацији

1
4
41

Извршено
у 2017. години

ОПИС
2

5
56.548.230.832,85
2.574.308.987,60

Текући расходи
Расходи за запослене

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
412
413
414
415
416
417
42
421
422
423
424
425
426
44
441
444
45
451
453
454
46
462
463
464
465
47
472
48
481
482
483
484
485
5
51
511
512
513
515
52
521
523
54
541
6
61
611
62
621

Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Посланички додатак
Коришћење услуга и роба
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Отплата камата и пратећи трошкови
задуживања
Отплате домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
Субвенције
Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Субвенције јавним финансијским
институцијама
Субвенције приватним предузећима
Донације, дотације и трансфери
Дотације међународним организацијама
Трансфери осталим нивоима власти
Дотације организацијама обавезног
социјалниг осигурања
Остале дотације и трансфери
Социјално осигурање и социјална заштита
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Остали расходи
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнаде штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода или других
природних извора
Накнада штете за повреде или штету нанету
од стране државних органа
Издаци за нефинансијску имовину
Основна средства
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Нематеријална имовина
Залихе
Робне резерве
Залихе робе за даљу продају
Природна имовина
Земљиште
Издаци за отплату главнице и набавку
финансијске имовине
Отплата главнице
Отплата главнице домаћим кредиторима
Набавке финансијске имовине
Набавка домаће финансијске имовине

%
учешћа у
укупном
буџету

Извршено
у 2018. години

4
5
93,36% 65.848.683.887,32
4,25% 2.762.190.826,95

1.979.485.745,10

3,27%

2.122.940.401,95

359.585.872,09
33.768.399,89
31.131.333,96
67.242.641,26

0,59%
0,06%
0,05%
0,11%

386.172.009,16
34.323.323,22
33.628.048,25
73.180.773,98

%
учешћа у Индекс
укупном
(5:3)
буџету

Разлика у
извршењу

6
7
97,38% 116,45%
4,08% 107,30%

8 (5-3)
9.300.453.054,47
187.881.839,35

3,14% 107,25%

143.454.656,85

0,57%
0,05%
0,05%
0,11%

107,39%
101,64%
108,02%
108,83%

21.792.905,83

0,04%

26.075.708,54

81.302.089,47
1.948.979.291,21
364.270.378,77
60.587.750,59
508.866.973,42
579.983.259,90
67.296.610,40
367.974.318,13

0,13%
3,22%
0,60%
0,10%
0,84%
0,96%
0,11%
0,61%

85.870.561,85
2.327.862.232,54
363.438.388,96
72.649.875,96
607.778.707,08
780.794.779,07
69.580.061,23
433.620.420,24

0,13%
3,44%
0,54%
0,11%
0,90%
1,15%
0,10%
0,64%

105,62%
119,44%
99,77%
119,91%
119,44%
134,62%
103,39%
117,84%

4.568.472,38
378.882.941,33
-831.989,81
12.062.125,37
98.911.733,66
200.811.519,17
2.283.450,83
65.646.102,11

190.456.225,39

0,31%

115.024.337,31

0,17%

60,39%

-75.431.888,08

190.360.469,05
95.756,34
6.485.878.053,81

0,31%
0,00%
10,71%

114.888.777,77
135.559,54
9.041.644.648,17

0,17% 60,35%
0,00% 141,57%
13,37% 139,41%

-75.471.691,28
39.803,20
2.555.766.594,36

5.707.521.854,31

9,42%

7.976.718.040,35

11,80% 139,76%

2.269.196.186,04

0,00

0,00%

278.320,30

778.356.199,50
43.921.888.758,53
4.980.244,20
42.257.042.608,15

1,29%
1.064.648.287,52
72,52% 50.106.365.308,12
0,01%
4.718.048,56
69,77% 47.154.304.874,33

0,04% 119,65%

26.586.137,07
554.923,33
2.496.714,29
5.938.132,72

0,00%

4.282.802,71

278.320,30

1,57% 136,78%
74,10% 114,08%
0,01% 94,74%
69,73% 111,59%

286.292.088,02
6.184.476.549,59
-262.195,64
4.897.262.266,18

3,11% 220,70%

1.151.020.135,64

953.631.881,92

1,57%

2.104.652.017,56

706.234.024,26
666.985.010,89
666.985.010,89
759.734.505,42
684.066.246,73
8.960.303,90
65.446.795,44

1,17%
1,10%
1,10%
1,25%
1,13%
0,01%
0,11%

842.690.367,67
690.639.855,51
690.639.855,51
804.956.678,72
709.921.769,09
10.292.756,19
84.420.166,10

1,25%
1,02%
1,02%
1,19%
1,05%
0,02%
0,12%

119,32%
103,55%
103,55%
105,95%
103,78%
114,87%
128,99%

136.456.343,41
23.654.844,62
23.654.844,62
45.222.173,30
25.855.522,36
1.332.452,29
18.973.370,66

0,00

0,00%

0,00%

-100.000,00

100.000,00
1.161.159,35

0,00%

321.987,34

0,00%

27,73%

-839.172,01

556.129.460,29
439.112.576,09
58.329.074,06
332.872.205,10
3.049.261,80
44.862.035,13
81.140.332,60
80.520.917,40
619.415,20
35.876.551,60
35.876.551,60

0,92%
0,72%
0,10%
0,55%
0,01%
0,07%
0,13%
0,13%
0,00%
0,06%
0,06%

639.380.853,04
587.456.487,26
298.377.235,18
237.414.042,65
3.010.500,00
48.654.709,43
51.924.365,78
51.274.960,00
649.405,78
0,00
0,00

0,95%
0,87%
0,44%
0,35%
0,00%
0,07%
0,08%
0,08%
0,00%
0,00%
0,00%

114,97%
133,78%
511,54%
71,32%

83.251.392,75
148.343.911,17
240.048.161,12
-95.458.162,45
-38.761,80
3.792.674,30
-29.215.966,82
-29.245.957,40
29.990,58
-35.876.551,60
-35.876.551,60

3.463.765.409,32

5,72%

1.132.320.535,09

1,67%

108,45%
63,99%
63,68%
104,84%

32,69% -2.331.444.874,23

3.382.765.409,32
5,59% 1.046.553.004,92
1,55% 30,94% -2.336.212.404,40
3.382.765.409,32
5,59%
1.046.553.004,92
1,55% 30,94% -2.336.212.404,40
81.000.000,00
0,13%
85.767.530,17
0,13% 105,89%
4.767.530,17
81.000.000,00
0,13%
85.767.530,17
0,13% 105,89%
4.767.530,17
УКУПНО: 60.568.125.702,46 100,00% 67.620.385.275,45 100,00% 111,64% 7.052.259.572,99

Напомена: Укупни расходи и издаци буџета у 2018. години, већи су за 7.052.259.572,99 динара или за 11,64% у односу на 2017. годину.
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ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА У 2018. ГОДИНИ
У ОДНОСУ НА ИЗВРШЕНЕ РАСХОДЕ И ИЗДАТКЕ У 2017. ГОДИНИ
Извршени укупни расходи и издаци у 2018. години, су у односу на 2017. годину већи за
7.052.259.572,99 динара или за 11,64%. Разлика у извршеним издацима евидентирана је на
следећим економским категоријама:
- 41 - расходи за запослене......................................................................
- 42 - коришћење услуга и роба ............................................................
- 44 - отплата камата и пратећи трошкови задуживања......................
- 45 - субвенције.......................................................................................
- 46 - донације, дотације и трансфери....................................................
- 47 - социјално осигурање и социјална заштита.................................
- 48 - остали расходи ..............................................................................
Свега класа 4 ......................................................

187.881.839,35 динара;
378.882.941,33динара;
-75.431.888,08 динара;
2.555.766.594,36 динара;
6.184.476.549,59 динара;
23.654.844,62 динара;
45.222.173,30 динара;
9.300.453.054,47 динара;

- 51 - основна средства ............................................................................
- 52 - залихе ...........................................................................................
- 54 – природна имовина........................................................................
Свега класа 5 .................................................

148.343.911,17 динара;
-29.215.966,82 динара;
-35.876.551,60 динара;
83.251.392,75 динара;

- 61 - отплата главнице ..................................................................
- 62 - набавка финансијске имовине.....................................................
Свега класа 6 .................................................

-2.336.212.404,40 динара;
4.767.530,17 динара;
-2.331.444.874,23 динара;

Укупно (класа 4, класа 5, класа 6)..............

7.052.259.572,99 динара;

У структури издатака забележено је повећање текућих расхода око 9,300 млрд динара
(повећани су: расходи за донације, дотације и трансфери око 6,184 млрд динара, расходи за
субвенције око 2,556 млрд динара, коришћење услуга и роба око 378,9 мил динара, расходи за
запослене око 187,9 мил динара, остали расходи око 45,2 мил динара, социјално осигурање и
социјална заштита око 23,6 мил динара. Смањени су: отплата камата и пратећих трошкова
задуживања око 75,4 мил динара).
Највеће повећање текућих расхода се бележи за донације, дотације и трансфери око 6,184
млрд динара (повећани су трансфери осталим нивоима власти-трансферна средства из
републичког буџета око 4,897 млрд динара, повећане су дотације организацијама обавезног
осигурања око 1,151 млрд динара, остале дотације и трансфери око 136,4 мил динара а смањене
су дотације међународним организацијама око 262 хиљаде динара).
Издаци за набавку нефинансијске имовине су извршени у већем износу око 83,3 мил
динара у односу на претходну годину (повећани су издаци за набавку основних средстава за око
148,3 мил динара, а смањени су издаци за залихе око 29,2 мил динара и издатке за природну
имовину око 35,9 мил динара).
Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине су мањи око 2,331 млрд
динара у односу на претходну годину. Наиме у 2017. години смањени су издаци за отплату
главнице око 2,336 млрд динара а повећани су издаци за набавку финансијске имовине око 4,7
мил динара.
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4. КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПРЕМА ИЗВОРИМА

Класификација расхода и издатака према изворима финансирања исказује приходе и примања,
расходе и издатке према основу њиховог остварења

Раздео

Извршени расходи и издаци у 2018. години

1

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Назив корисника

Планирано
за
2018. годину

2

3

Скупштина Аутономне покрајине Војводине
291.584.001,22
Служба Скупштине Аутономне покрајинеВојводине
113.950.727,43
Покрајинска влада
30.540.054,47
Секретаријат Покрајинске владе
106.975.121,25
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
8.324.767.281,59
шумарство
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и
26.469.089.030,45
националне мањине - националне заједнице
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе
2.477.010.139,63
с верским заједницама
Покрајински секретаријат за здравство
2.597.663.182,74
Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и
1.446.454.084,23
равноправност полова
Покрајински секретаријат за финансије
10.195.762.417,09
Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну
1.051.106.640,81
сарадњу и локалну самоуправу
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне
883.233.038,29
средине
Покрајински секретаријат за високо образовање и
7.047.682.465,11
научноистраживачку делатност
Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и
520.843.715,55
саобраћај
Покрајински секретаријат за спорт и омладину
466.474.803,23

16 Покрајински секретаријат за привреду и туризам
17 Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
18 Дирекција за робне резерве Аутономне покрајине Војводине
19 Управа за заједничке послове покрајинских органа
20 Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине
Служба за реализацију програма развоја Аутономне покрајине
21
Војводине
22 Служба за управљање људским ресурсима
Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава
23
Аутономне покрајине Војводине
24 Служба за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине
25 Покрајински заштитник грађана - омбудсман
26 Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине

Приходи из
буџета
(иф 01)

Социјални
доприноси
(иф 03)

Сопствени
приходи
буџетских
корисника
(иф 04)

Донације од
иностраних
земаља
(иф 05)

4

5

6

7

Донације
Добровољни
од
Трансфери од
трансфери од
међународних других нивоа власти физичких и
организација
(иф 07)
правних лица
(иф 06)
(иф 08)
8

9

10

270.987.477,71
94.623.889,29
24.302.766,86
73.771.480,94

0,00
0,00
0,00
0,00

6.491.210.707,53

17.853.391,46

892.419.165,76

200.418,24

25.274.044.436,34

2.046.365.092,94 3.035.941,25 146.338.288,54 6.699.168,31

86.467.253,81

1.095.622.332,63

12.300.754,62

0,00

1.201.244.547,06

7.139.954,80

2.048.547,54

1.239.701.172,91

8.438.178.826,75

783.888.373,31

18.450.000,00

735.653.683,48

7.692.364,20

1.255.830,69

0,00

822.830.188,26

6.097.975.461,20

434.314.747,90

11.502.649,60

902.756.127,02

441.728.620,05
841.030.692,94

50.000,00

7.474.191,86

9.277.109.591,12

1.392.095.274,46

1.692.900.000,00

107.516.336,67
867.618.191,68
47.106.635,66

86.247.455,32
755.468.357,24
35.430.174,31

0,00
0,00
0,00

122.656.616,13

87.484.921,48

18.847.626,86

13.272.563,42

0,00

13.723.012,12

13.124.717,16

0,00

9.333.713,56

533.748,15

0,00
26.133.936,80

5.395.915,78

19.652.033,19
15.811.833,67
0,00
43.594.887,30
36.164.827,12
409.999,13
0,00
26.848.370,77
24.415.634,18
0,00
УКУПНО: 73.470.566.131,61 19.949.210.697,93 3.085.941,25 171.038.976,40 6.699.168,31 21.106.539,24 41.670.950.419,28
% УЧЕШЋА:
100,00
29,50
0,00
0,25
0,01
0,03
61,62
106

3.937.472,61

4.471.220,76
0,01

Назив корисника

1

2

01
02
03
04

Скупштина Аутономне покрајине Војводине
Служба Скупштине Аутономне покрајинеВојводине
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

05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Примања од
домаћих
задуживања
(иф 10 00)

11

12

Примања од
отплате датих
Нераспоређен
кредита и продаје вишак прихода из
финансијске
ранијих година
имовине
(иф 13)
(иф 12)
13

15

0,00
0,00
0,00
0,00
550.117.366,52

450.220,74

10.750,00
394.776.291,24

Неутрошена
средства
донација из
ранијих година
(иф 15)

Финансијска
помоћ ЕУ
(иф 56)

16

17

5.454.080,36

7.636.565,96 26.219.887.353,28 99,06

36.505.557,32

2.650.596,49

2.030.982,68

2.630.936,23 2.334.471.664,43 94,25

3.006.615,38

1.973.536.280,10 75,97
1.425.444.192,74 98,55
9.977.879.999,66 97,86
1.022.433.882,35 97,27

3.287.309,04
665.035,26

177.712,19

0,00

41.479.919,34

487.297.316,84 93,56

613.797,72
0,00

1.697.758,05

452.083.564,06 96,91
867.164.629,74 96,06

30.133.963,29 3.100.734.850,82 143.070.330,18

25 Покрајински заштитник грађана - омбудсман
26 Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине

969.417,12 944.893.657,76
0,00
1,40

748.628.970,46 84,76
6.938.340.157,99 98,45

17.534.508,53

20 Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине
Служба за реализацију програма развоја Аутономне покрајине
21
Војводине
22 Служба за управљање људским ресурсима
Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава
23
Аутономне покрајине Војводине
24 Служба за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине

6.358.934.418,75 68,54

0,00
38.822.925,00
0,00

86.247.455,32 80,22
794.291.282,24 91,55
35.430.174,31 75,21

439.306,38

102.653.857,20 83,69

0,00

13.272.563,42 70,42

0,00

13.124.717,16 95,64

0,00
15.811.833,67
0,00
36.574.826,25
0,00
24.415.634,18
30.144.713,29 4.139.906.582,36 607.057.730,63 14.444.022,72 56.406.188,40 67.620.385.275,45
0,04
6,12
0,90
0,02
0,08
100,00
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92,94
83,04
79,58
74,06

45.586.766,98

16.808.200,00 200.000.000,00

18 Дирекција за робне резерве Аутономне покрајине Војводине
19 Управа за заједничке послове покрајинских органа

19 (18/3)

2.783.296,63 7.223.320.806,14 86,77

300.000.000,00

17 Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

18

270.987.477,71
94.623.889,29
24.302.766,86
79.225.561,30

95.600.559,94 119.410.583,40

519.196,38

Укупно
извршено

161.356.044,00

323.253.469,18 144.576.817,05

16 Покрајински секретаријат за привреду и туризам

УКУПНО:
% УЧЕШЋА:

14

Неутрошена
средства од
приватизације
из ранијих
година
(иф 14)

%
извршења

Раздео

Извршени расходи и издаци у 2018. години

Примања од
продаје
нефинансијске
имовине
(иф 09)

80,46
83,90
90,94
92,04

5. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Функционална класификација исказује податке по функционалној намени за одређену
област и независна је од организације која ту функцију спроводи. Буџетски корисник може
обављати активности у оквиру једне или више функција и имати више ознака функционалне
класификације. Више буџетских

корисника могу имати

исту

ознаку

функционалне

класификације. Функционална класификација је у складу са класификацијом државних
функција коју је донело Статистичко одељење - UNSD. У Србији је GFS класификација званично
уведена 2002. године, усвајањем Закона о буџетском систему и Правилника о стандардном
класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем.
Изражено кроз функционалну класификацију највеће учешће у укупним расходима и
издацима буџета у 2018. години имају следеће функције:
-

Предшколско и основно образовање са 26,42%,

-

Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти са 12,58%,

-

Средње образовање са 11,06%,

-

Пољопривреда са 10,47%,

-

Високо образовање са 9,16%,

-

Саобраћај са 3,95%,

-

Здравство некласификавано на другом месту са 3,55%,

-

Услуге културе са 3,17%,

-

Услуге емитовања и штампања са 2,54%,

-

Општи економски и комерцијални послови са 1,93%,

-

Трансакције јавног дуга са 1,72%,

-

Заштита животне средине некалсификована на другом месту са 1,68%,

-

Помоћне услуге образовању са 1,53%,

-

Остале опште услуге са 1,51%,

-

Вишенаменски развојни пројекти са 1,39%,

-

Породица и деца са 1,04%,

-

Услуге рекреације и спорта са 0,97% и

-

Осталих 23 функционалних класификација 5,33%.
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1

010

3

2

Болест и инвалидност

Породица и деца
Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на
070
другом месту
090 Социјална заштита некласификована на другом месту
040

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови
110
и спољни послови

ИЗВРШЕНО
у 2018. години
4

5

% извршења

ПЛАНИРАНО
у 2018. години

НАЗИВ

% учешћа

Функционална
класификација

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
(консолидовани подаци)

6

16.230.846,11

15.604.275,68

0,02

96,14

711.476.818,86

705.659.979,75

1,04

99,18

96.580.000,00

96.580.000,00

470.283.999,26

464.270.536,83

0,69

98,72

102.691.970,65

88.155.570,99

0,13

85,84

0,14 100,00

111

Извршни и законодавни органи

647.513.549,77

583.177.514,90

0,86

90,06

112

Финансијски и фискални послови

183.280.052,69

163.599.950,98

0,24

89,26

131

Опште кадровске услуге

132.798.354,29

107.896.452,71

0,16

81,25

133

Остале опште услуге

1.160.946.273,85

1.020.451.204,32

1,51

87,90

140

Основно истраживање

224.289.852,46

217.107.067,28

0,32

96,80

150

Опште јавне услуге - истраживање и развој

72.922.400,00

72.826.553,22

0,11

99,87

160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

72.577.765,31

34.933.201,19

0,05

48,13

170

Трансакције јавног дуга

1.226.300.000,00

1.161.424.470,99

1,72

94,71

180

Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

8.609.117.524,09

8.509.966.338,45

12,58

98,85

330

Судови

70.443.258,07

60.990.460,43

0,09

86,58

411

Општи економски и комерцијални послови

1.333.962.403,87

1.304.319.970,09

1,93

97,78

412

Општи послови по питању рада

354.561.177,18

328.776.622,22

0,49

92,73

421

Пољопривреда

8.073.767.281,59

7.079.779.030,73

10,47

87,69

422

Шумарство

205.000.000,00

105.100.162,57

0,16

51,27

423

Лов и риболов

46.000.000,00

38.441.612,84

0,06

83,57

430

Гориво и енергија

348.395.599,30

327.300.036,93

0,48

93,94

442

Производња

450

Саобраћај

460

Комуникације

473

Туризам

474

Вишенаменски развојни пројекти

490

Економски послови некласификовани на другом месту

540

Заштита биљног и животињског света и крајолика

560

Заштита животне средине некласификована на другом месту

620

Развој заједнице

760

Здравство некласификовано на другом месту

810

Услуге рекреације и спорта

820

Услуге културе

830

Услуге емитовања и штампања

840

Верске и остале услуге заједнице

910

Предшколско и основно образовање

920

Средње образовање

940

20.832.882,00

20.832.882,00

3.631.378.144,98

2.671.077.814,75

3,95

73,56

22.000.000,00

15.238.669,00

0,02

69,27

375.068.933,87

356.239.976,60

0,53

94,98

1.138.154.178,51

942.565.626,34

1,39

82,82

107.516.336,67

86.247.455,32

0,13

80,22

20.000.000,00

3.000.000,00

0,00

15,00

1.302.487.886,49

1.134.507.928,92

1,68

87,10

174.961.624,58

155.384.272,20

0,23

88,81

3.291.484.586,76

2.401.068.056,02

3,55

72,95

732.796.013,41

655.248.781,44

0,97

89,42

2.501.272.140,02

2.146.518.125,95

3,17

85,82

2.752.072.523,52

1.715.488.527,71

2,54

62,33

127.234.437,29

126.562.406,25

0,19

99,47

17.964.148.032,32

17.864.738.594,69

26,42

99,45

7.596.063.842,17

7.479.059.142,49

11,06

98,46

Високо образовање

6.292.945.000,00

6.196.783.894,82

9,16

98,47

960

Помоћне услуге образовању

1.104.204.507,03

1.031.439.282,25

1,53

93,41

980

Образовање некласификовано на другом месту

156.805.934,64

132.022.825,60

0,20

84,20

67.620.385.275,45 100,00

92,04

УКУПНО: 73.470.566.131,61

109

0,03 100,00

6. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
Посматрано кроз организациону класификацију највеће учешће у укупнo извршеним расходима и
издацима буџета у 2018. години имају:
1) Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине националне заједнице са 38,78%;
2) Покрајински секретаријат за финансије са 14,76%;
3) Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство са 10,68%;
4) Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност 10,26%;
5) Управа за капитална улагања АП Војводине са 9,40%;
6) Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама са
3,45%;
7) Покрајински секретаријат за здравство са 2,92%;
8) Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова са
2,11%;
9) Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну
самоуправу са 1,51%;
10) Покрајински секретаријат за привреду и туризам са 1,28%.
Рангирано према степену извршења одобрених апропријација, стављајући у однос извршене
апропријације према планираним, првих десет буџетских корисника имају извршење:
1) Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине –
националне заједнице са 99,06%;
2) Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова са
98,55%;
3) Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност са 98,45%;
4) Покрајински секретаријат за финансије са 97,86%;
5) Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну
самоуправу са 97,27%;
6) Покрајински секретаријат за спорт и омладину са 96,91%;
7) Покрајински секретаријат за привреду и туризам са 96,06%;
8) Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине
са 95,64%;
9) Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама са
94,25%;
10) Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај са 93,56%.
Десет буџетских корисника са најмањим процентoм извршења одобрених апропријација јесу:
1) Управа за капитална улагања АП Војводине са 68,54%;
2) Служба за управљање људским ресурсима са 70,42%;
3) Секретаријат Покрајинске владе са 74,06%;
4) Управа за имовину АП Војводине са 75,21%;
5) Покрајински секретаријат за здравство са 75,97%;
6) Покрајинска влада са 79,58%;
7) Дирекција за робне резерве АП Војводине са 80,22%;
8) Служба за буџетску инспекцију АП Војводине са 80,46%;
9) Служба Скупштине АП Војводине са 83,04%;
10) Служба за реализацију програма развоја АП Војводине са 83,69%.
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Раздео

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
у 2018. години
Назив корисника

Планирано
у 2018. години

%
учешћа

Извршено
у 2018. години

1

2

3

4

5

%
%
учешћа извршења
6

7 (5:3)

01 Скупштина Аутономне покрајине Војводине

291.584.001,22

0,40%

270.987.477,71

0,40%

92,94%

Служба Скупштине Аутономне покрајине
Војводине

113.950.727,43

0,16%

94.623.889,29

0,14%

83,04%

30.540.054,47

0,04%

24.302.766,86

0,04%

79,58%

106.975.121,25

0,15%

79.225.561,30

0,12%

74,06%

8.324.767.281,59

11,33%

7.223.320.806,14

10,68%

86,77%

36,03% 26.219.887.353,28

38,78%

99,06%

02

03 Покрајинска влада
04 Секретаријат Покрајинске владе
Покрајински секретаријат за пољопривреду,
водопривреду и шумарство
Покрајински секретаријат за образовање, прописе,
06 управу и националне мањине - националне
заједнице
Покрајински секретаријат за културу, јавно
07
информисање и односе с верским заједницама
05

26.469.089.030,45
2.477.010.139,63

3,37%

2.334.471.664,43

3,45%

94,25%

2.597.663.182,74

3,54%

1.973.536.280,10

2,92%

75,97%

1.446.454.084,23

1,97%

1.425.444.192,74

2,11%

98,55%

10.195.762.417,09

13,88%

9.977.879.999,66

14,76%

97,86%

1.051.106.640,81

1,43%

1.022.433.882,35

1,51%

97,27%

883.233.038,29

1,20%

748.628.970,46

1,11%

84,76%

7.047.682.465,11

9,59%

6.938.340.157,99

10,26%

98,45%

520.843.715,55

0,71%

487.297.316,84

0,72%

93,56%

15 Покрајински секретаријат за спорт и омладину

466.474.803,23

0,63%

452.083.564,06

0,67%

96,91%

16 Покрајински секретаријат за привреду и туризам

902.756.127,02

1,23%

867.164.629,74

1,28%

96,06%

9.277.109.591,12

12,63%

6.358.934.418,75

9,40%

68,54%

107.516.336,67

0,15%

86.247.455,32

0,13%

80,22%

19 Управа за заједничке послове покрајинских органа

867.618.191,68

1,18%

794.291.282,24

1,17%

91,55%

20 Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине

47.106.635,66

0,06%

35.430.174,31

0,05%

75,21%

Служба за реализацију програма развоја Аутономне
покрајине Војводине

122.656.616,13

0,17%

102.653.857,20

0,15%

83,69%

18.847.626,86

0,03%

13.272.563,42

0,02%

70,42%

13.723.012,12

0,02%

13.124.717,16

0,02%

95,64%

19.652.033,19

0,03%

15.811.833,67

0,02%

80,46%

25 Покрајински заштитник грађана - омбудсман

43.594.887,30

0,06%

36.574.826,25

0,05%

83,90%

26 Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине

26.848.370,77

0,04%

24.415.634,18

0,04%

90,94%

73.470.566.131,61 100,00% 67.620.385.275,45 100,00%

92,04%

08 Покрајински секретаријат за здравство
09

Покрајински секретаријат за социјалну политику,
демографију и равноправност полова

10 Покрајински секретаријат за финансије
Покрајински секретаријат за регионални развој,
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
12
животне средине
Покрајински секретаријат за високо образовање и
13
научноистраживачку делатност
Покрајински секретаријат за енергетику,
14
грађевинарство и саобраћај
11

Управа за капитална улагања Аутономне покрајине
Војводине
Дирекција за робне резерве Аутономне покрајине
18
Војводине
17

21

22 Служба за управљање људским ресурсима
Служба за интерну ревизију корисника буџетских
средстава Аутономне покрајине Војводине
Служба за буџетску инспекцију Аутономне покрајине
24
Војводине
23

Укупно:
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Економска
класификација

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПРИХОДА И ПРИМАЊА И РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ
ПРЕМА ЕКОНОМСКИМ КЛАСАМА
за 2018. и 2017. годину

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Остварено
у 2017. години

Остварено
у 2018. години

Разлика у
остварењу

1

2

3

4

5 (4-3)

7

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

8

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

9

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

57.873.848.543,02
7.116.924,51

64.896.274.616,39 7.022.426.073,37
5.895.798,87

-1.221.125,64

1.062.454.271,60 -1.707.641.288,14

УКУПНО (БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА): 60.651.061.027,27

65.964.624.686,86 5.313.563.659,59

Економска
класификација

2.770.095.559,74

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Извршено
у 2017. години

Извршено
у 2018. години

Разлика у
извршењу

1

2

3

4

5 (4-3)

4

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

5

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

6

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

56.548.230.832,85
556.129.460,29

65.848.683.887,32 9.300.453.054,47
639.380.853,04

83.251.392,75

3.463.765.409,32

1.132.320.535,09 -2.331.444.874,23

УКУПНО : 60.568.125.702,46

67.620.385.275,45 7.052.259.572,99

Приходи и примања остварени у 2018. години већи су за 5.313.563.659,59 динара у односу на 2017. годину. Разлика је
остварена код текућих прихода у износу од 7.022.426.073,37 динара, док су у 2018. години примања од продаје
нефинансијске имовине остварена у износу мањем за 1.221.125,64 динара и примања од задуживања и продаје
финансијске имовине у износу мањем за 1.707.641.288,14 динара.
Расходи и издаци буџета су у 2018. години извршени у већем износу у односу на 2017. годину за 7.052.259.572,99
динара, због више извршених текућих расхода у износу од 9.300.453.054,47 динара и више извршених издатака за
нефинансијску имовину у износу од 83.251.392,75 динара. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине у
2018. години су извршени у износу мањем за 2.331.444.874,23 динара у односу на 2017. годину.
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III

ПОСЕБНИ ПОДАЦИ

1. НОВЧАНА СРЕДСТВА И ПЛАСМАНИ
Новчана средства буџета АП Војводине чине средства на рачуну извршења буџета
са средствима на подрачунима консолидованог рачуна трезора АП Војводине (КРТ) – ознака
581.
Стање буџетских средстава на рачуну консолидованог рачуна трезора АП
Војводине (рачун 500) на дан 31.12.2018. године, износи 5.025.244.299,89 динара, а чине га:
износ од 4.076.267.888,53 динара на рачуну извршења буџета АП Војводине, 103.429.870,20
динара на подрачуну средстава за стамбену изградњу, 171.026,06 динара на подрачуну
средстава депозита, 301.540,00 динара на подрачуну средстава депозита Управе за имовину
АПВ, 1.073.131,28 динара на подрачуну за пројекат «Формирање акционе групе», 390.137,69
динара на подрачуну посебних намена – донација «Ерик», 4.359,66 динара на подрачуну
Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине – Протецт,
4.064.254,42 динара на подрачуну Покрајинског секретаријата за здравство – пројекат „Стопцаре-цуре“, 625,11 динара на подрачуну Покрјинског секретаријата за пољопривреду,
водопривреду и шумарство - Смарт Акис, 103.400,38 динара на подрачуну Покрајинског
секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу за
пројекат „Летња академија AER-а“, 144.462,32 динара на подрачуну Покрајинског
секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу за
пројекат канал Бега, 1.136.553,45 динара на подрачуну Покрајинског секретаријата за
регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу за пројекат Централ
Данубе, 2.565,73 динара на подрачуну Покрајинског секретаријата за спорт и омладину –
Ацтиве гирлс, 27.708.879,93 динара на подрачунима индиректних корисника буџета АП
Војводине и 810.445.605,13 динара на подрачунима осталих корисника јавних средстава.
2. ПРИХОДИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
У 2018. години, нису планирана примања од продаје субјеката приватизације, а
остварена су у износу од 35.000.000,00 динара. Средства од приватизације, пренета из
ранијих година износе 657.239.585,98 динара. Средства су утрошена у 2018. години у
износу од 607.057.730,63 динара или 92,36% од планираних 657.239.585,98 динара.
Укупно остварена примања од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине
у периоду од 2002. године до 31.12.2018. године износе 44.759.335.731,47 динара.
2002. година

319.050.689,13 динара

2010. година

1.593.434.973,05 динара

2003. година

1.165.197.655,43 динара

2011. година

1.052.289.427,11 динара

2004. година

742.655.442,71 динара

2012. година

603.027.188,61 динара

2005. година

2.379.708.604,71 динара

2013. година

322.421.179,64 динара

2006. година

3.178.751.138,50 динара

2014. година

289.007.407,99 динара

2007. година

4.866.743.924,47 динара

2015. година

4.390.649,36 динара

2008. година

5.745.944.759,73 динара

2016. година

271.309.421,71 динара

2009. година

21.704.664.835,06 динара

2017. година

485.738.434,26 динара

2018. година

35.000.000,00 динара
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3. ФИНАНСИРАЊЕ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ, ОД ОСНИВАЊА
ФОНДА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АП ВОЈВОДИНЕ ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2018. ГОДИНЕ

Фонд за капитална улагања АП Војводине (Фонд) основан је децембра 2006. године.
Активности је почео је да обавља 2007. године, а престао са радом 31. децембра 2014. године. Од
01. јануара 2015. године, почела је са радом Управа за капитална улагања Аутономне покрајине
Војводине као правни следбеник Фонда.
Управа за капитална улагања финансира капиталне програме и пројекте од значаја за
Аутономну покрајину Војводину, а нарочито у областима: просторног планирања и развоја,
пољопривреде, водопривреде, туризма, угоститељства, бања и лечилишта, заштите животне
средине, индустрије и занатства, друмског, речног и железничког саобраћаја и уређења путева,
просвете, спорта, здравствене и социјалне заштите, јавног информисања, културе и заштите
културног наслеђа и у другим областима на територији покрајине.
Активности Фонда, односно Управе, финансиране су средствима из покрајинског буџета
(приходи из буџета, приходи од приватизације и примања од наплаћених потраживања Фонда за
развој АП Војводине) и трансферним средствима из републичког буџета. Од оснивања Фонда, до
31. децембра 2018. године, утрошено је укупно 68,284 млрд динара, од чега се: 1,832 млрд динара
односи на трошкове рада Фонда, односно Управе, око 63,438 млрд динара на капитална улагања,
око 2,898 млрд динара на обавезе по основу јавног дуга, а око 116 мил динара се односи на остале
расходе капиталног карактера.
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ПРЕМА НАМЕНИ
ГОДИНА

Средства за рад
Фонда / Управе

Трансакције
јавног дуга

Капитална
улагања

Остали
расходи
капиталног
карактера

УКУПНО

1

2

3

4

5

6 (2+3+4+5)

2007.

64.181.959,18

4.822.155.621,00

4.886.337.580,18

2008.

171.962.188,54

14.765.790.320,88

14.937.752.509,42

2009.

146.337.973,89

9.029.825.944,54

9.176.163.918,43

2010.

151.043.851,05

7.255.401.362,10

7.406.445.213,15

2011.

169.506.116,74

4.249.970.117,67

4.419.476.234,41

2012.

168.870.147,57

356.106.154,76

5.618.888.229,58

6.143.864.531,91

2013.

168.125.323,12

637.639.666,36

2.017.297.930,08

2.823.062.919,56

2014.

160.606.905,16

635.580.606,76

1.508.528.374,57

2.304.715.886,49

2015.

104.492.324,87

768.541.197,27

2.524.504.419,96

101.148.391,46

3.498.686.333,56

2016.

156.266.701,49

289.200.110,74

2.472.298.960,99

14.614.957,74

2.932.380.730,96

2017.

179.378.414,51

211.309.175,54

3.005.053.272,52

3.395.740.862,57

2018.

190.729.747,77

6.168.204.670,98

6.358.934.418,75

УКУПНО:

1.831.501.653,89

2.898.376.911,43

63.437.919.224,87
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115.763.349,20

68.283.561.139,39

У периоду од оснивања до 31. децембра 2018. године, финансирање активности Фонда,
односно Управе за капитална улагања АП Војводине, реализовано је из следећих извора
финансирања:
И З В О Р И

ГОДИНА

Приходи из
буџета

Трансферна
средства из
буџета
Републике
Србије

1

2

3

2007.

Приходи од
приватизације

Примања од
наплаћених
потраживања
Фонда за развој
АП Војводине

УКУПНО

4

5

6 (2+3+4+5)

2.431.727.580,18

2.454.610.000,00

4.886.337.580,18

2008.

171.962.188,54

12.568.317.216,59

2.197.473.104,29

14.937.752.509,42

2009.

1.788.906.719,47

900.000.000,00

6.487.257.198,96

9.176.163.918,43

2010.

356.145.213,15

300.000.000,00

6.750.300.000,00

7.406.445.213,15

2011.

719.506.116,74

3.000.000.000,00

699.970.117,67

4.419.476.234,41

2012.

1.450.781.682,70

3.748.252.131,30

944.830.717,91

6.143.864.531,91

2013.

2.782.954.019,56

40.108.900,00

2.823.062.919,56

2014.

1.876.996.742,52

397.719.143,97

30.000.000,00

2.304.715.886,49

2015.

2.300.105.260,86

291.512.616,93

907.068.455,77

3.498.686.333,56

2016.

2.425.719.428,82

145.389.350,22

361.271.951,92

2.932.380.730,96

2017.

1.998.552.535,62

1.035.250.407,94

243.729.726,78

118.208.192,23

3.395.740.862,57

2018.

4.342.018.051,76

1.692.900.000,00

143.070.330,18

180.946.036,81

6.358.934.418,75

Укупно:

20.213.647.959,74

25.676.447.336,01

20.795.971.206,91

1.597.494.636,73

68.283.561.139,39

Пренета средства за рад Фонда/Управе у периоду 2007-31.12.2018.

-1.831.501.653,89

Пренета средства за трансакције јавног дуга у периоду 2007-31.12.2018.

-2.898.376.911,43

Пренета средства за остале расходе
капиталног карактера у периоду 2007-31.12.2018.
Укупно пренета средства за капитална улагања 2007-31.12.2018.године
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-115.763.349,20
63.437.919.224,87

ПРЕГЛЕД ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА, ПРЕКО ФОНДА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АП ВОЈВОДИНЕ, ОДНОСНО УПРАВЕ ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АП ВОЈВОДИНЕ,
ЗА ПРОГРАМЕ ПРИВРEДНОГ РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ
по општинама и градовима у периоду од 2007. до 31.12.2018.године

Г
Шифра
општине /
града

ОПШТИНЕ И ГРАДОВИ

АДА
АЛИБУНАР
АПАТИН
БАЧ
БАЧКА ПАЛАНКА
БАЧКА ТОПОЛА
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
БЕЧЕЈ
БЕЛА ЦРКВА
БЕОЧИН
ЧОКА
ИНЂИЈА
ИРИГ
КАЊИЖА
КИКИНДА - ГРАД
КОВАЧИЦА
КОВИН
КУЛА
МАЛИ ИЂОШ
НОВА ЦРЊА
НОВИ БЕЧЕЈ
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
223/511 НОВИ САД - ГРАД
224
ОЏАЦИ
225
ОПОВО
226
ПАНЧЕВО - ГРАД
227
ПЕЋИНЦИ
228
ПЛАНДИШТЕ
229
РУМА
230
СЕЧАЊ
231
СЕНТА
232
СОМБОР - ГРАД
233
СРБОБРАН
СР. МИТРОВИЦА-ГРАД
234
235
СТАРА ПАЗОВА
236
СУБОТИЦА - ГРАД
237
ШИД
238
ТЕМЕРИН
239
ТИТЕЛ
240
ВРБАС
241
ВРШАЦ - ГРАД
242
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
243
ЖАБАЉ
244
ЖИТИШТЕ
247
ПЕТРОВАРАДИН
250
СР.КАРЛОВЦИ
581
Војводина
601
Република
Укупно:
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222

2007.
36.022.931
13.992.888
83.283.353
139.242.236
26.827.605
46.970.100
58.739.836
123.824.585
19.096.152
8.270.181
39.923.226
327.579.041
93.989.064
191.930.158
123.934.673
225.594.582
103.188.369
4.688.549
22.014.045
130.080.577
143.476.616
538.399.647
31.077.034
354.011.607
164.583.498
18.827.282
12.989.420
80.161.336
63.500.000
203.434.210
20.672.507
223.878.569
11.225.693
13.843.671
297.636.862
12.178.297
69.500.000
50.426.932
99.590.283
343.411.824
102.997.267
147.140.915

4.822.155.621

2008.
570.343.224
212.619.874
210.155.022
208.432.379
248.136.585
122.880.239
198.644.204
139.260.009
180.360.331
51.409.575
176.519.712
547.450.084
231.662.146
328.204.055
506.343.275
341.590.774
185.070.052
390.882.499
110.719.412
235.389.658
224.857.161
64.805.523
2.175.388.250
91.511.163
98.875.561
749.799.295
132.771.525
92.970.230
414.395.352
285.025.452
125.615.303
674.380.583
99.016.667
658.787.962
69.689.943
570.410.352
137.994.728
44.068.175
317.049.466
181.642.869
244.853.201
519.513.545
200.152.673
352.130.235
278.903.626
103.248.525
166.256.009
495.603.838
14.765.790.321

2009.

2010.

2011.

О

Д

2012.

216.713.006
135.759.148
216.549.703
128.261.719
131.913.577
35.155.915
80.504.379
93.908.522
110.018.485
76.796.215
64.302.215
211.400.681
93.858.277
96.058.527
256.261.275
66.773.846
284.958.573
154.437.228
71.625.844
52.114.150
151.757.869
28.312.866
2.242.861.881
67.423.978
165.698.653
244.121.864
112.206.675
43.000.031
557.860.362
181.875.878
53.599.015
277.160.387
72.522.439
296.227.274
775.150
527.764.401
63.417.948
15.686.027
33.648.459
166.930.913
80.273.697
540.430.422
192.432.601
218.825.957

373.989.824
25.331.227
76.734.211
243.247.383
86.426.605
37.304.710
13.863.852
31.715.904
4.719.154
138.126.859
29.556.144
125.223.020
119.336.112
8.699.326
238.885.177
60.749.579
140.276.143
62.471.911
3.997.900
184.375.260
5.910.520
39.898.994
2.016.617.542
21.786.993
35.828.954
135.935.142
49.816.313
23.074.616
102.966.031
245.964.853
50.735.532
93.554.009

195.595.400
54.971.243
17.951.003
13.484.091
12.201.658
77.157.850
28.417.027
58.579.239
59.692.284
77.507.951
1.251.500
3.500.000
35.549.971
63.480.888
263.332.631
134.911.063
70.531.787
6.599.551
19.145.953
151.920.998

442.425.755
53.834.937
301.766.834
242.778.938
18.123.288
141.329.898
189.354.447
124.432.074
145.282.236
53.106.666
371.572.368

224.453.122
80.000.000
245.183.254
60.900.740
22.108.883
168.425.341
255.738.766
236.212.027
78.568.260
139.821.046

1.510.188
118.332.373
33.795.429
263.827.896
105.721.963
16.404.246
90.795.476
282.121.532
337.854.569
195.161.922
4.657.849
39.813.425
118.116.962
168.727.323
143.440.351
50.306.154
253.556.443

78.917.809
38.722.102

122.247.363
222.026.759

9.659.657
31.296.663

9.029.825.943

7.255.401.363

4.249.970.119

870.255.011
67.887.818
54.664.351
48.257.427

174.530.157
3.445.305
132.780.203

138.245.034
13.483.117
38.974.631
37.847.913
83.992.437
34.695.964
28.678.547
86.236.374
58.496.959

104.830.088
108.925.248
85.781.497
395.077.127
349.200.872
16.981.831
55.261.603
59.913.891
74.828.963
37.693.237
71.728.443
1.140.498.287
15.198.122
28.518.822
227.224.183

И

Н

2013.
9.575.021
157.409.691
8.226.784
6.064.601
22.495.188
9.779.522
18.492.580
6.933.717
2.770.410
40.612.932
9.088.656
13.147.870
125.519.167
27.086.463

А

у динарима
2014.
145.243.259
20.424.979
7.132.884
11.999.665
2.450.000

2.400.000
11.179.540
12.933.994
122.410.809
24.303.987
19.480.444
17.827.440
17.524.760

2015.
89.300.789

2016.
8.168.865

16.683.118
1.766.587
19.061.842
64.621.501
1.181.225
11.313.725

9.754.965
123.541.560
9.447.218
13.463.135

31.561.407
129.858.842
9.104.578
11.673.137
239.886.992

19.307.348
169.487.550
8.884.603
21.317.684
51.989.798

3.766.632

3.696.300

8.658.954
17.976.762
36.183.865
419.182.159
10.388.217
3.790.083
48.011.001

5.027.851
10.743.506
7.207.268
303.375.170
421.106.428
10.888.232
6.634.800
39.046.958

23.688.085
630.367

12.856.582

50.687.050
28.281.679
13.392.757
29.628.860
20.000.000
158.196.352

41.149.764
924.229
9.152.721
44.524.215
10.323.924
294.902.633

2.002.878
6.548.199
42.189.929
13.081.931
19.346.880
58.880.194
70.291.506

12.287.396
11.512.231
23.740.064
53.474.995
35.941.274
68.350.586

18.738.810
48.746.096

2.792.529

20.096.614
501.956.523
108.183.833
1.135.806
35.610.168
2.000.000

3.929.895
585.439.499

67.243.930
43.299.961
188.073.478
96.707.861
17.637.576
39.940.343

45.000.000
20.096.647
98.214.084
14.225.910
6.092.237
48.129.975

119.036.976
86.699.482
3.083.614
34.605.754
42.603.693
602.190
6.000.000
8.969.492
3.952.800

74.698.951
6.166.465

99.430.938
3.000.000

44.582.732
20.587.599

45.685.884

49.964.817

7.263.712

5.618.888.229

2.017.297.930

1.508.528.375

763.721.523
2.524.504.420

602.805.394
2.472.298.961
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61.314.624

43.390.449
11.998.591

26.040.874

2017.
0
6.765.466
44.054.640
9.281.422
0
19.372.212
58.476.006
11.654.206
34.937.237
17.774.235
11.991.344
0
72.903.950
24.855.474
24.253.882
12.489.558
27.402.089
144.919.955
6.642.720
3.002.514
16.631.994
40.064.820
1.498.048.566
46.283.404
19.218.228
111.655.005
44.880.023
21.391.677
4.320.000
0
43.778.842
1.824.943
7.081.854
86.778.785
23.343.351
101.103.472
29.213.849
20.745.396
15.960.434
78.060.196
14.185.674
0
591.489
5.032.659
0
8.716.796
0
235.364.904
3.005.053.273

2018.
0
15.786.086
24.684.563
160.068.966
105.471.035
55.795.070
74.431.709
77.256.754
68.927.075
38.431.723
22.950.309
184.279.311
29.817.560
48.153.012
110.899.760
24.497.934
61.603.121
146.734.083
30.961.171
85.704.917
29.307.817
16.950.050
2.607.722.114
23.088.800
252.791.993
369.529.171
84.966.448
778.288
220.894.188
36.593.252
22.453.904
284.591.767
73.918
70.661.909
90.413.078
278.003.677
41.012.790
93.357.865
29.979.682
56.725.193
0
99.278.420
11.567.291
28.563.564
0
48.012.833
0
4.432.500
6.168.204.671

УКУПНО
1.773.622.332
508.709.049
736.203.129
1.111.042.053
705.646.285
464.213.467
752.413.809
645.243.558
579.517.117
426.429.996
413.067.609
1.966.632.358
837.424.153
912.782.073
2.354.211.196
1.260.419.430
897.474.898
984.734.188
338.707.741
997.675.930
616.842.482
625.346.239
15.017.475.907
493.717.594
667.157.251
2.424.516.445
591.224.482
225.240.396
1.732.018.761
926.812.808
1.005.080.174
1.913.587.743
262.046.923
2.256.232.245
641.727.608
3.022.765.142
1.160.983.724
213.903.389
766.222.045
1.117.987.298
1.025.225.203
2.106.390.699
819.554.234
1.659.238.079
278.903.626
617.731.066
481.889.132
2.101.928.160
63.437.919.225

Реализација планираних капиталних пројеката буџетских корисника
у 2018. години
Члан 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018.
годину
ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА 2018. ГОДИНУ
Табела 1

Редни
број

Oзнака и назив програмске активности/пројекта
и намена

Планирано у
2018. години

1

2

3

Износ реализованих
средстава
у 2018. години
4

Раздео 04 - Секретаријат Покрајинске владе
14015001 - Пројекат "Одговор на свеприсутне ванредне
ситуације у пограничној области" - под акронимом ЕМБЕР
01.

02.

Набавка опреме за ИКТ
Набавка опреме за привремени смештај
Набавка два чамца
Набавка две приколице и мобилни кревети
21021002 - Стручни, административни и оперативни послови
секретаријата
Административна опрема
Укупно:

9.525.296,00

9.525.296,00

600.796,00
4.626.000,00
2.620.000,00
1.678.500,00

600.796,00
4.626.000,00
2.620.000,00
1.678.500,00

387.000,00

386.170,00

387.000,00
9.912.296,00

386.170,00
9.911.466,00

Раздео 05 - Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
01.

02.

03.

01011001 - Администрација, управљање и инспекцијски надзор

600.000,00

490.000,00

Нематеријална имовина

600.000,00

490.000,00

01024004 - Иновација пољопривреде за обезбеђивање раста и
запошљавања у прекограничном региону - АГРИННО

910.000,00

0,00

Административна опрема
04015004 - Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у
граничним сливним подручјима
Набавка цевастог зида мобилних брана за одбрану од поплава

910.000,00
40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

Укупно:
41.510.000,00
490.000,00
Раздео 06 - Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице
06071004 - Администрација и управљање
600.000,00
429.122,02
01.
Нематеријална имовина
600.000,00
429.122,02
10011006 - Афирмација мултикултурализма и толеранције у
550.000,00
526.080,00
02. Војводини
Опрема за образовање, науку, културу и спорт
550.000,00
526.080,00
10014022 - ОАСИС - Комплементарни туристички развој
Киштелека и Кањиже заснован на природним ресурсима као
633.803,00
317.475,00
03. међуповезаним различитим елементима регионалног
туристичког система
Административна опрема
633.803,00
317.475,00
20011001 - Администрација, управљање и надзор
20.000.000,00
19.930.500,00
04.
Административна опрема
20.000.000,00
19.930.500,00
20011005 - Развој стручно истраживачког рада у области
1.850.103,32
15.990,00
образовања
Административна опрема
1.480.103,32
05.
Нематеријална имовина
170.000,00
Опрема за образовање, науку, културу и спорт
150.000,00
15.990,00
Опрема за саобраћај
50.000,00
Укупно:
23.633.906,32
21.219.167,02
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Редни
број

Oзнака и назив програмске активности/пројекта
и намена

Планирано у
2018. години

1

2

3

Износ реализованих
средстава
у 2018. години
4

Раздео 07 - Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

01.

02.

03.

12011001 - Уређење и надзор, администрација и управљање у
области културе

560.000,00

445.687,98

Набавка нематеријалне имовине - секретаријат, набавка књига

490.000,00

434.647,98

Набавка нематеријалне имовине - секретаријат, набавка софтвера

70.000,00

11.040,00

12021008 - Подршка раду установа у области заштите и очувања
културног наслеђа

34.364.818,34

32.070.267,77

14.355.988,34

12.335.275,20

220.000,00

130.209,40

5.151.830,00

5.156.222,89

14.637.000,00

14.448.560,28

8.468.920,00

8.195.815,66

8.468.920,00

8.195.815,66

16.452.370,05

13.785.722,44

Набавка опреме за унапређење делатности установа културе подршка раду установа у области стваралаштва

8.541.887,63

6.079.825,22

Изградња, капитално одржавање и пројектно планирање објеката
установа културе - подршка раду установа у области стваралаштва

7.563.158,42

7.403.532,28

347.324,00

302.364,94

59.846.108,39

54.497.493,85

1.013.866,00

568.917,00

611.611,90
402.254,10

568.917,00

100.000.000,00

99.999.900,00

100.000.000,00

99.999.900,00

101.013.866,00

100.568.817,00

Набавка опреме за унапређење делатности установа културе подршка раду установа у области заштите и очувања културног
наслеђа
Залиха робе за даљу продају - подршка раду установа у области
заштите и очувања културног наслеђа
Набавка нематеријалне имовине - подршка раду установа у
области заштите и очувања културног наслеђа
Пројектно планирање - подршка раду установа у области заштите
и очувања културног наслеђа
12025018 - Капитално одржавање објеката Музеја Војводине у
Новом Саду
Капитално одржавање установа културе - објекта Музеја
Војводине
12031006 - Подршка раду установа у области стваралаштва

04.

Набавка нематеријалне имовине - подршка раду установа у
области стваралаштва
Укупно:
Раздео 08 - Покрајински секретаријат за здравство
01.

02.

18034011 "Заустави-заштити-помози" Снажнији
институционални одговор на родно засновано насиље у АП
Војводини
Набавка административне опреме
Набавка медицинске и лабораторијске опреме
18074003 - Обезбеђење приоритетних потреба здравствених
установа за санитетским возилима
Набавка 21-ог новог опремљеног санитетског возила-опрема за
саобраћај
Укупно:

Раздео 09 - Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова
01.

02.

09021019 - Развој, истраживање и друге стручне услуге у
социјалној заштити
Административна опрема
09021020- Породични смештај и усвојење
Административна опрема
Нематеријална имовина
Укупно:

118

460.000,00

459.760,00

460.000,00
1.800.000,00
1.400.000,00
400.000,00
2.260.000,00

459.760,00
1.790.686,51
1.390.846,51
399.840,00
2.250.446,51

Редни
број

Oзнака и назив програмске активности/пројекта
и намена

Планирано у
2018. години

1

2

3

Износ реализованих
средстава
у 2018. години
4

Раздео 11 - Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
01.

02.

03.

04.

03011001 - Међурегионална сарадња
Набавка административне опреме - Секретаријат
03018006 - "Ревитализација навигационе инфраструктуре
канала Бегеј" број СП 520
Набавка рачунарске опреме за пројекат "Ревитализација
навигационе инфраструктуре канала Бегеј" СП 520

185.357,77
185.357,77

0,00

500.000,00

471.382,00

500.000,00

471.382,00

17.000.000,00

16.980.000,00

17.000.000,00

16.980.000,00

15051001 Стручна, финансијска и административна подршка
мерама и пројектима у области регионалног развоја

5.000.000,00

0,00

Набавка софтвера за едукацију и промоцију пословних и
инвестиционих идеја

5.000.000,00

06084005 - Софтвер за интегрисано управљање развојем
јединица локалних самоуправа на територији АП Војводине
Набавка нематеријалне имовине - Софтвер за интегрисано
управљање развојем јединица локалних самоуправа на
територији АП Војводине

Укупно:

22.685.357,77

17.451.382,00

6.800.000,00

6.275.136,42

400.000,00

276.276,80

6.000.000,00

5.998.859,62

Раздео 12 - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине

01.

04041003 - Мониторинг и информациони систем животне
средине
Набавка додатне ИТ опреме - Проширење капацитета за чување
података
Набавка уређаја за праћење квалитета ваздуха у аутоматским
станицама
Набавка лиценце за софтверски пакет ESRI ArcGIS
04045005 - Заштита природе од инвазивних врста - ПРОТЕЦТ

02.

Административна опрема
Набавка станице за мерење концентрације полена у ваздуху

03.

04.

05.

06.

04051003 - Заштита природе и природних добара на територији
АП Војводине
Административна опрема
Набавка неопходних специјализованих софтвера
Опрема за саобраћај
Остале некретнине и опрема
04054005 - Програм прекограничног управљања за планирани
резерват биосфере "Мура-Драва-Дунав"
Административна опрема
Опрема за образовање, науку, културу и спорт
Остале некретнине и опрема
04054008 "Активна мрежа сензора за мониторинг и евалуацију
окружења ради заштите и сврсисходне употребе влажних
станишта и других површинских вода" CeHc Wетландс XP-PC 135
Набавка опреме неопходне за рад на реализацији пројекта
04054009 - Очување кључних животињских врста Панонских
степа у пограничном региону између Мађарске и Србије ПАННОНСТЕППЕС
Административна опрема
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400.000,00
4.618.750,00

2.492.907,10

488.750,00

488.750,00

4.130.000,00

2.004.157,10

6.259.042,36

5.462.983,69

2.047.598,08
2.676.000,00
35.444,28
1.500.000,00

1.552.012,09
2.578.971,60

1.235.187,50

0,00

1.332.000,00

526.437,50
158.750,00
550.000,00
2.212.500,00

812.111,33

2.212.500,00

812.111,33

395.980,00

395.980,00

395.980,00

395.980,00

Редни
број

Oзнака и назив програмске активности/пројекта
и намена

Планирано у
2018. години

1

2

3

07.

08.

04054010 ПЗЗП - Заштита кључних животињских врста
Панонских степа у прекограничном подручју ПАННОНСТЕППЕС
ХУСРБ/1602/12/0065
Опрема за заштиту животне средине
04054011 - "Управљање инвазивним биљним врстама у сливу
реке Саве" САВА ТИЕС ДТП 2-096-2.3
Административна опрема
Опрема за заштиту животне средине
Укупно:

Износ реализованих
средстава
у 2018. години
4

16.477,50

0,00

16.477,50
1.217.250,00

880.351,89

1.029.750,00
187.500,00
22.755.187,36

880.351,89
16.319.470,43

Раздео 13 - Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност
01.

02011001 - Стручна и административна подршка развоју науке

500.000,00

498.000,00

Нематеријална имовина

500.000,00
500.000,00

498.000,00
498.000,00

05011001 - Стручни, административни и надзорни послови

100.000,00

99.200,00

Административна опрема

100.000,00

99.200,00

07014005 - Израда пројектно-техничке документације за пругу
Суботица-Баја (ИПА пројекат: ДРЕАМ раилway)

83.721.637,17

71.201.556,51

Пројектно планирање за реализацију ИПА Пројекта Dream realway

83.721.637,17

71.201.556,51

Укупно:

83.821.637,17

71.300.756,51

4.420.000,00

4.257.971,36

600.000,00
600.000,00
2.650.000,00
500.000,00
70.000,00
100.000,00
60.000,00
40.000,00

566.499,98
519.196,38
2.605.791,66
499.900,01
66.583,33
98.944,00
58.944,00
40.000,00

5.205.324,00

5.205.324,00

5.205.324,00
9.725.324,00

5.205.324,00
9.562.239,36

15071001 - Развој туристичког потенцијала АП Војводине

36.000.000,00

17.940.000,00

Пројектно техничка документација за бициклистичку стазу Нови
Сад-Београд

36.000.000,00

17.940.000,00

15091006 - Администрација, управљање и инспекцијски надзор

51.334.985,66

51.334.985,66

Набавка пословног простора (две пословне зграде укупне
површине 1009м2)

51.334.985,66

51.334.985,66

87.334.985,66

69.274.985,66

17.237.934,16
2.687.946,96
14.549.987,20

2.349.776,00
2.349.776,00
0,00

Укупно:
Раздео 14 - Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај
01.

02.

Раздео 15 - Покрајински секретаријат за спорт и омладину
13011004 - Контрола тренираности спортиста и праћење стања
антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини
01.

02.

03.

Административна опрема
Залихе робе за даљу продају
Медицинска и лабораторијска опрема
Опрема за образовање, науку, културу и спорт
Опрема за пољопривреду
13011005 - Администрација, управљање и надзор
Административна опрема
Нематеријална имовина
13015006 - Изградња центра за развој спорта и едукацију
омладине на Летенци
Пројектно планирање
Укупно:

Раздео 16 - Покрајински секретаријат за привреду и туризам
01.

02.

Укупно:
Раздео 17 - Управа за капитална улагања АП Војводине
01.

06061011 - Административни послови управљања
Административна опрема
Нематеријална имовина
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Редни
број
1

02.

03.

04.

05.

06.

Oзнака и назив програмске активности/пројекта
и намена

Планирано у
2018. години

2

3

15051022 - Пројектно планирање
Пројектно планирање
15055012 - Набавка медицинске опреме "Каменица II", Институт
за кардиоваскуларне болести Војводине
Набавка медицинске опреме "Каменица 2", Институт за
кардиоваскуларне болести
15055014 - Набавка 2 дигитална линеарна акцелератора са
системом за планирање, РВ системом, дозиметријом и
имобилизационим сетом, са адаптацијом простора и системом
за планирање, Институт за онкологију Војводине
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
15055026 - Израда техничке документације за изградњу брзе
саобраћајнице државног пута I Б реда број 12 (Нови Сад Зрењанин) и државног пута I Б реда број 13 (Зрењанин - Борча) Војвођанско П
Израда техничке документације за изградњу брзе саобраћајнице
државног пута I Б реда број 12 (Нови Сад - Зрењанин) и државног
пута I Б реда број 13 (Зрењанин - Борча) - Војвођанско П

Износ реализованих
средстава
у 2018. години
4

15.000.000,00
15.000.000,00

3.903.840,00
3.903.840,00

4.432.500,00

4.432.500,00

4.432.500,00

4.432.500,00

10.903.950,48

0,00

10.903.950,48

0,00

536.000.000,00

0,00

536.000.000,00

15055027 - Реконструкција слободних површина у оквиру
музејског комплекса у Новом Саду

47.682.354,93

40.732.691,46

Реконструкција слободних површина у оквиру музејског
комплекса у Новом Саду

47.682.354,93

40.732.691,46

631.256.739,57

51.418.807,46

61.291.224,01

51.274.960,00

61.291.224,01
61.291.224,01

51.274.960,00
51.274.960,00

06061005 - Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у
раду покрајинских органа

124.552.658,85

115.587.903,72

Административна опрема - замена клима у канцеларијама у
објектима у надлежности Управе, канцеларијски намештај,
рестаурација мобилијара и ентеријера, опреме за угоститељство
за потребе ресторана и бифеа и друго

12.523.000,00

12.247.347,20

Капитално одржавање зграда и објеката - хитне интервенције,
радови на објектима (санација крова од продора атмосверилија),
ремонт лифтова, уградња инв-тер лифта у згради Скупштине АПВ,
санација мокрих чворова и набавка и уградња противпож. врата и
др.

82.854.436,20

75.353.529,33

Опрема за јавну безбедност - репетитори - дигитално/аналогни
сигнал за радио везе, систем стабилне инсталације за гашење
пожара у сервер собама, интерфонски систем на позицији улазне
рампе, ручне радио станице и друго

4.051.222,65

3.915.493,99

Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна
опрема - моторна и немоторна опрема за потребу рада
радионица Управе, демонтажу, набавку и уградњу нових
електромоторнх пумпи за уређаје за повишење притиска у згради
Покрајинске владе и друго

504.000,00

161.653,20

Укупно:
Раздео 18 - Дирекција за робне резерве АП Војводине
01.

24011001 - Образовање, обнављање, смештај и чување робних
резерви
Робне резерве
Укупно:

Раздео 19 - Управа за заједничке послове покрајинских органа

01.
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Oзнака и назив програмске активности/пројекта
и намена

Редни
број

Планирано у
2018. години

2

1

3

Опрема за саобраћај - службена возила

4

23.723.000,00

23.640.480,00

897.000,00

269.400,00

06091004 - ИКТ подршка раду покрајинских органа

47.742.000,00

45.698.702,52

Административна опрема - опрема за одржавање система за
видео надзор, централне рачунарске опреме - сториџ систем,
сервер, САН инфраструктура, редудантни свич, персонални и
преносиви рачунари, штампачи, скенери, проширење back up
инфраструктуре и друго

45.342.000,00

43.334.702,52

2.400.000,00

2.364.000,00

172.294.658,85

161.286.606,24

401.000,00

24.000,00

1.000,00
400.000,00
401.000,00

24.000,00
24.000,00

Пројектно планирање - израда пројекта стабилне инст. за гашење
пожара у сервер собама и архивама, стручни надзор

02.

Износ реализованих
средстава
у 2018. години

Пројектно планирање - израда пројектне документације за
реализацију пројекта еПарламент и друго
Укупно:
Раздео 20 - Управа за имовину АП Војводине

01.

06051001 - Евидентирање, упис, располагање и управљање
јавном својином Аутономне покрајине Војводине
Нематеријална имовина
Пројектно планирање
Укупно:

Раздео 21 - Служба за реализацију програма развоја АП Војводине
01.
02.
03.

04.

08031002 - Пословна едукација
Административна опрема
Нематеријална имовина
15091008 - Администрација, стручна и техничка подршка
Административна опрема
15091009 - Пословна стандардизација и сертификација
Административна опрема
Нематеријална имовина
8035003 - Иновацијски и технолошки центар за металску
индустрију - ИТЦ МИНД
Административна опрема
Остале некретнине и опрема

950.000,00
540.000,00
410.000,00
20.000,00
20.000,00
370.000,00
270.000,00
100.000,00

936.815,00
528.815,00
408.000,00
0,00

7.338.400,31

0,00

Укупно:

175.000,00
7.163.400,31
8.678.400,31

1.036.255,00

Укупно:

1.336.735,36
1.336.735,36
1.336.735,36

996.000,00
996.000,00
996.000,00
0,00

Укупно:

60.000,00
30.000,00
30.000,00
60.000,00

0,00

1.340.317.426,77

639.380.853,04

99.440,00
99.440,00

Раздео 22 - Служба за управљање људским ресурсима
01.

06061001 - Администрација и управљање
Набавка програмских пакета за потребе рада Службе

Раздео 24 - Служба за буџетску инспекцију АП Војводине
23011002 - Инспекцијска контрола
01. Административна опрема
Нематеријална имовина
УКУПНО:
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Члан 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за
2018. годину
ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА КОЈИ ИМАЈУ КАПИТАЛНИ КАРАКТЕР
ЗА 2018. ГОДИНУ
Табела 2
Редни
број
1

Ознака и назив програмске активности / пројекта

Планирано у 2018.
години

Износ реализованих
средстава
у 2018. години

2

3

4

Раздео 5 - Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
01021001 - Подршка заштити пољопривредног земљишта
1.121.240,00
1.121.240,00
02. 01021002 - Подршка уређењу пољопривредног земљишта
557.325.773,80
489.604.779,40
03. 01021003 - Подршка коришћењу пољопривредног земљишта
832.312.890,75
779.125.108,59
01031001 - Програм мера подршке за спровођење
04.
431.000.000,00
402.717.224,00
пољопривредне политике за развој села на територији АПВ
05. 01061001 - Одрживи развој и унапређење шумарства
185.410.852,33
93.282.814,70
06. 01061002 - Одрживи развој и унапређење ловства
11.810.000,00
9.520.716,82
07. 04011001 - Уређење и коришћење вода
553.468.181,37
400.347.655,68
08. 04011002 - Заштита вода од загађивања
167.987.452,52
117.358.954,72
09. 04011003 - Уређење, коришћење и заштита од вода
4.649.675.400,00
4.120.578.822,12
Укупно:
7.390.111.790,77
6.413.657.316,03
Раздео 06 - Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне
заједнице
20021002 - Модернизација инфраструктуре предшколских
01.
19.284.802,80
19.120.742,20
установа
02. 20031002 - Двојезичка настава у основним школама
1.000.000,00
999.308,00
03. 20031005 - Образовање одраслих
2.000.000,00
1.989.967,98
04. 20031006 - Модернизација инфраструктуре основних школа
196.618.431,13
196.156.921,94
05. 20041004 - Двојезичка настава у средњим школама
600.000,00
597.719,93
06. 20041005 - Модернизација инфраструктуре средњих школа
67.727.263,00
66.992.532,24
20071006 - Модернизација инфраструктуре установа ученичког
07.
16.420.000,00
16.247.494,00
стандарда
08. 6071004 - Администрација и управљање
27.890.243,99
26.975.898,11
10014022 - ОАСИС - Комплементарни туристички развој
Киштелека и Кањиже заснован на природним ресурсима као
09.
5.737.987,08
4.916.826,03
међуповезаним различитим елементима регионалног
туристичког система
Укупно:
337.278.728,00
333.997.410,43
01.

Раздео 7 - Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
01.
02.
03.
04.
05.

12021001 - Подршка истраживању, заштити и очувању
непокретног културног наслеђења
12021002 - Подршка истраживању, заштити и очувању
нематеријалног и покретног културног наслеђења
12021003 - Подршка развоју библиотечко-информационе
делатности
12021025 - Обнова, заштита, ревитализација и промоција
културног наслеђа Сремских Карловаца

4.000.000,00

3.981.105,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

20.000.000,00

5.334.000,00

12031001 - Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије

21.000.000,00

21.000.000,00

Укупно:

47.000.000,00

32.315.105,00
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Редни
број
1

Ознака и назив програмске активности / пројекта

Планирано у 2018.
години

Износ реализованих
средстава
у 2018. години

2

3

4

Раздео 08 - Покрајински секретаријат за здравство
01.

18021001 - Посебни програми здравствене заштите

02.

18071001 - Изградња и опремање здравствених установа у
државној својини чији је оснивач АП Војводина
Укупно:

2.300.000,00

2.229.732,00

2.209.611.740,14

1.602.634.344,77

2.211.911.740,14

1.604.864.076,77

Раздео 09 - Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова
01.

09021014 - Развој услуга социјалне заштите - Програм
унапређења социјалне заштите у АП Војводини

02.
03.

339.580.000,00

338.669.814,20

09021017 - Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима

59.600.000,00

59.600.000,00

10011015 - Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и
подстицајне активности у области равноправности полова

60.000.000,00

60.000.000,00

Укупно:

459.180.000,00

458.269.814,20

06024001 - Додела бесповратних средстава Покрајинског
секретаријата за финансије за учешће у суфинансирању
пројеката који се финансирају из фондова Европске Уније

105.900.378,74

105.870.861,49

06081001 - Подршка функционисању локалне самоуправе
Укупно:

306.805.902,39
412.706.281,13

306.805.902,39
412.676.763,88

Раздео 10 - Покрајински секретаријат за финансије
01.
02.

Раздео 11 - Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну
самоуправу
01.
02.
03.
04.
05.

6011003 - Подршка раду Фонда "Европски послови" Аутономне
покрајине Војводине
06081003 - Подршка развоју локалне самоуправе
06084004 - Унапређење радних и управљачких процеса у ЈЛС
15051001 - Стручна, финансијска и административна подршка
мерама и пројектима у области регионалног развоја
15051021 - Подстицаји за мере бржег привредног развоја
Војводине
Укупно:

18.234.383,22

18.234.383,22

14.566.892,64
1.500.000,00

14.147.142,64
924.898,00

40.156.875,38

39.932.475,04

99.828.445,00

99.828.445,00

174.286.596,24

173.067.343,90

Раздео 12 - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
01.

04041002 - Управљање и промоција

02.

04045006 - Проширење садржаја на Термалном базену на
Палићу, Мушки Штранд

03.

04051001 - Заштита природе

04.

11011004 - Подршка ЈЛС, осталим нивоима власти и
невладиним организацијама у изради планске документације,
пројектно техничке документације и урбанистичко - техничке
документације у области просторног и урбанистичког
планирања

05.

04051002 - Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење
рада корисника риболовних вода
Укупно:
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5.000.000,00

5.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

5.400.000,00

1.200.000,00

22.300.000,00

16.700.000,00

9.583.265,00
142.283.265,00

122.900.000,00

Редни
број
1

Ознака и назив програмске активности / пројекта

Планирано у 2018.
години

Износ реализованих
средстава
у 2018. години

2

3

4

Раздео 13 - Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност
01.

02011007 - Подршка раду научних институција

28.922.400,00

28.922.400,00

02.

02011013 - Подршка истраживању, иновацијама и трансферу
технологија путем сарадње привреде и научноистраживачких
организација

20.832.882,00

20.832.882,00

03.

20051003 - Модернизација инфраструктуре високог образовања

122.188.000,00

122.045.167,00

04.

20071007 - Модернизација инфраструктуре установа
студентског стандарда

6.600.000,00

6.524.880,00

178.543.282,00

178.325.329,00

Укупно:

Раздео 14 - Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај
01.

05014016 - Примена соларне енергије у пољопривредним
газдинствима

35.000.000,00

35.000.000,00

02.

05014017 - Примена обновљивих извора енергије у објектима
јавне намене

36.033.553,23

35.766.467,60

53.248.506,46

53.150.795,55

8.000.000,00

8.000.000,00

17.500.000,00

17.500.000,00

42.413.467,37
42.294.885,51

42.413.467,37
42.294.885,51

30.300.000,00

30.300.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

266.290.412,57

265.925.616,03

107.800.000,00

107.798.502,00

107.800.000,00

107.798.502,00

22.000.000,00

15.238.669,00

105.850.000,00
19.983.936,80

105.850.000,00
19.983.936,80

78.500.000,00

78.439.500,00

7.147.166,50
3.500.000,00

7.146.937,00
3.500.000,00

7.482.000,00

7.482.000,00

244.463.103,30

237.641.042,80

03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.

05024001 - Штедљива расвета
05024007 - Израда елабората енергетске ефикасности,
машинских и електро пројеката
05024008 - Уградња котлова са већим степеном корисног
дејства у јавним установама на територији АП Војводине
05034007 - Рекултивација напуштених копова без титулара
07011003 - Развој саобраћаја и путне инфраструктуре
07015008 - Подршка у изради пројектно-техничке
документације саобраћајне инфраструктуре
11011006 - Подршка у изради пројектно техничке
документације
Укупно:

Раздео 15 - Покрајински секретаријат за спорт и омладину
01.

13031001 - Одржавање и опремање спортских објеката,
фискултурних сала и тренажних центара
Укупно:

Раздео 16 - Покрајински секретаријат за привреду и туризам
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

07031001 - Подстицање развоја електронских комуникација и
информационог друштва
15071001 - Развој туристичког потенцијала АП Војводине
15071002 - Подршка Туристичкој Организацији Војводине
15091001 - Подршка развоју предузетништва, микро, малих и
средњих привредних друштава
15091003 - Подршка пословном удруживању и умрежавању
15091005 - Подршка уметничким и старим занатима
15091013 - Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и
социјално предузетничких иновација
Укупно:
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Редни
број
1

Ознака и назив програмске активности / пројекта

Планирано у 2018.
години

Износ реализованих
средстава
у 2018. години

2

3

4

Раздео 17 - Управа за капитална улагања АП Војводине
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

15051004 - Подршка пројектима у области водопривреде и
заштите животне средине
15051005 - Подршка пројектима у области локалног и
регионалног економског развоја
15051006 - Подршка пројектима у области саобраћајне
инфраструктуре
15051007 - Подршка пројектима у области енергетике и
енергетске ефикасности
15051008 - Подршка пројектима у области здравства и
социјалне заштите
15051009 - Подршка пројектима у области заштите културног
наслеђа
15051010 - Подршка пројектима у области образовања,
ученичког и студентског стандарда
15051011 - Подршка пројектима у области развоја спорта
15055015 - Изградња пословног објекта Јавне медијске установе
"Радио - телевизија Војводине"
15055018 - Изградња Жежељовог моста преко реке Дунав у
Новом Саду

15055023 - Наставак адаптације, реконструкције и доградње
11. зграде "Народно позориште - Народно казалиште Nepszinhaz" у
Суботици
12. 15055025 - Изградња Сентандрејског пута у Новом Саду
Укупно:
УКУПНО:
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583.357.109,22

518.041.652,90

924.474.739,81

740.014.335,40

1.850.047.830,23

1.522.317.318,79

59.851.970,00

47.298.505,40

678.484.953,54

423.099.275,92

2.526.606,27

2.526.606,27

247.655.327,89

177.088.243,10

266.321.210,18

203.165.217,38

2.370.360.000,00

1.338.891.396,39

790.189.592,06

790.189.592,06

389.900.000,00

179.006.799,56

253.700.000,00
8.416.869.339,20

177.496.696,35
6.119.135.639,52

20.388.724.538,35

16.460.573.959,56

Реализација средстава развојне помоћи Европске Уније и средстава за суфинансирање развојних програма
финансираних из средстава развојне помоћи Европске Уније у 2018. години

У складу са чланом 6. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину
Процена реализације
средстава Европске уније у
2018. години

Иф 56 00
Финансијска
помоћ ЕУ

ИФ 15 00
Неутрошена
средства донација
из ранијих година

Иф 01 00
Приходи из
буџета

10

11

12

13

Назив буџетског корисника

Назив пројекта

Планирани
период
реализације
пројекта

1

2

3

4

5

Одговор на свеприсутне
ванредне ситуације у
пограничној области - Ембер

2017.
2018.

- Покрајински
секретаријат за
привреду и туризам,
- Фонд "Европски
послови" АПВ

374.908,85

22.053,46

41.556,81

5.454.080,36

0,00

02.

Снабдевање водом и развој
водне инфраструктуре у
граничним сливним
Покрајински секретаријат за
подручјима (Water supply and
пољопривреду,
water-infrastructure
водопривреду и шумарство
development in the boundary
chatchment areas, aкроним
пројекта: WASIDCA)

2017.
2020.

- Дирекција за
водопривреду Доњег
Потисја, Сегедин
- Општина Кањижа

757.336,40

133.647,60

0,00

0,00

43.806.250,00

03.

Иновација пољопривреде за
обезбеђивање раста и
запошљавања у
Покрајински секретаријат за
прекограничном
региону
пољопривреду,
водопривреду и шумарство (Аgriculture innovation towards
growl:h end employment in crossborder region) - AGRINNO

2018.
2019.

- Фонд Европски
Послови
- Институт за ратарство
и повртарство
- Доо "За развој
жупаније Чонград",
Сегедин

276.706,23

48.830,52

0,00

0,00

1.900.000,00

04.

OASIS - Комплементарни
Покрајински секретаријат за туристички развој Киштелека и
Кањиже заснован на
образовање, прописе,
приордним ресурсима као
управу и националне
међуповезаним различитим
мањине - националне
елементима регионалног
заједнице
туристичког система

2017
2018.

- Општина Кањижа
- Фонд Европски
Послови
- Kistelek Varosi

82.447,22

13.227,19

0,00

0,00

2.186.800,00

2016.
2020.

Универзитет у Новом
Саду

23.050,00

0,00

15.197,89

1.899.736,33

0,00

01.

Секретаријат Покрајинске
Владе

Покрајински секретаријат за
културу, јавно
информисање и односе с
верским заједницама
- Покрајински завод за
заштиту споменика културе за пројекат "Јачање
капацитета за промене у
05.
туризму на Западном
Балкану - изградња
компетенција за квалитетно
управљање културним
наслеђем и културним
туризмом-CULTURWB" који
се финансира из програма
Еразмус плус у периоду
2017-2018.

Пројекат CulturWB

Назив пројектних
партнера

Средства
Европске
Уније

Средства за
суфинансирање

У еурима

У динарима

6

7

8

9
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Реализација у 2018. години

Средства за
суфинансирање/
предфинансирање у
2018. години
(у динарима)
ИФ 01 00 - Приходи
из буџета

Редни број

Укупна вредност пројекта за цео
период (у еур)

Средства
Европске уније

Средства за суфинансирање/
предфинансирање
Иф 13 00
и
ИФ 13 06

Укупно
реализована
средства у 2018.
години

14

15

7.478.690,03

12.932.770,39

1.209.776,89

1.209.776,89

2.783.296,63

119.514,24

2.902.810,87

7.636.565,96

1.741.257,62

9.377.823,58

245.619,41

863.364,95

5.454.080,36

617.745,54

Процена реализације
средстава Европске уније у
2018. години

Редни број

Укупна вредност пројекта за цео
период (у еур)

Назив буџетског корисника

Назив пројекта

Планирани
период
реализације
пројекта

1

2

3

4

5

Пројекат "Risk change"

2016.
2020.

КИБЛА-Културно
изображевално
друштво

141.905,00

141.905,00

31.786,49

Performing Museum

2017.
2018.

Музеј савремене
уметности Загреб

8.620,49

0,00

8.133,05

2017.
2020.

- Еврорегионална
развојна
агенција ДКМТ
- Град Нови Сад
- Град Суботица
- Фондација један за
другог - Морахалом

240.238,05

42.394,95

76.117,50

0,00

Покрајински секретаријат за
културу, јавно
информисање и односе с
верским заједницама
- Музеј савремене
уметности Војводине за пројекат који финансира
06.
из програма Креативна
Европа у периоду 2016-2020.
са циљем истраживања
социјално-политичких
притисака условљених
миграцијама становништва,
променом места боравка,
егзилом и слично

Назив пројектних
партнера

Средства
Европске
Уније

Средства за
суфинансирање

У еурима

У динарима

6

7

8

9

3.973.311,62

Средства за
суфинансирање/
предфинансирање у
2018. години
(у динарима)
ИФ 01 00 - Приходи
из буџета
10

Реализација у 2018. години
Средства
Европске уније

Средства за суфинансирање/
предфинансирање

Иф 56 00
Финансијска
помоћ ЕУ

ИФ 15 00
Неутрошена
средства донација
из ранијих година

Иф 01 00
Приходи из
буџета

11

12

13

Иф 13 00
и
ИФ 13 06

Укупно
реализована
средства у 2018.
години

14

15

2.740.471,15

5.194.497,66

918.553,86

918.553,86

11.193.750,00

9.832.169,09

9.832.169,09

7.746.557,84

7.746.557,84

530.452,64

2.322.768,28

2.837.775,00

2.385.316,82

68.709,69

07.

Покрајински секретаријат за
културу, јавно
информисање и односе с
верским заједницама
- Музеј савремене
уметности Војводине који се финансира из
програма Креативна Европа

08.

Покрајински секретаријат за
регионални развој,
међурегионалну сарадњу и
локалну самоуправу

09.

Покрајински секретаријат за
Унапређење развоја туризма у
регионални развој,
Централном Дунавском
међурегионалну сарадњу и
региону"
локалну самоуправу

2017.
2018.

- Регионална развојна
агенција Славоније и
Барање
- Дунавски центар за
компетенцију
- Град Илок

86.482,40

15.261,60

64.591,00

1.149.493,85

9.498.750,00

10.

Покрајински секретаријат за
регионални развој,
међурегионалну сарадњу и
локалну самоуправу

Ревитализација навигационе
инфраструктуре канала Бегеј

2017.
2021.

- Управа банатског
басена Темишвар
- Жупанијско веће
Тимиш, Темишвар
- ЈВП "Воде Војводине"

109.777,50

19.372,50

29.352,00

1.949.660,20

4.312.500,00

11.

Покрајински секретаријат за
урбанизам и заштиту
животне средине

Заштита природе од
инвазивних врста - PROTECT

2018.
2019.

Neumann Janos
Egyetem, Keчкемет

286.807,75

26.458,13

176.388,00

22.048.500,00

22.001.344,00

146.983,02

10.662.903,25

10.809.886,27

12.

Очување кључних животињски
врста Панонских степа у
Покрајински секретаријат за
пограничном региону између
урбанизам и заштиту
Мађарске и Србије животне средине
PANNONSTEPPES-IDHUSRB/1602/12/0132

2018.
2019.

- Kiskunsagi Nemzeti
Park Igazgatosag,
Кечкемет
- Покрајински завод за
заштиту природе
- Ловачко удружење
"Перјаница" Мокрин

287.040,00

4.580,73

30.540,00

3.817.500,00

3.865.656,00

30.729,17

929.442,11

960.171,28

Colorful cooperation
"Разнобојна сарадња"
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1.792.315,64

Редни број

Укупна вредност пројекта за цео
период (у еур)

Назив буџетског корисника

Назив пројекта

Планирани
период
реализације
пројекта

1

2

3

4

13.

Conservation of the eastern
imperial eagle by decreasing
Покрајински секретаријат за human -caused mortality in the
Pannonian region - PANNON
урбанизам и заштиту
EAGLE (LIFE1/5NAT/HU/000902) животне средине
Заштита орла крсташа
- Покрајински завод за
смањивањем морталитета који
заштиту природе узрокују људи "PANNON
EAGLE"

"Transboundary management
Programme for the planned 5country Biosphere Reserve
"Mura-Drava-Danube" COOPMDD DTP1-259-2.3Програм прекограничног
управљања за планирани
резерват биосфере "МураДрава-Дунав" - COOP MDD

14.

Покрајински секретаријат за
урбанизам и заштиту
животне средине
- Покрајински завод за
заштиту природе -

15.

"Wetlands Ecosystem Services
Покрајински секретаријат за Assessment in Croatia-Serbia
EcoWET HR-RS123"
урбанизам и заштиту
"Процена екосистемских услуга
животне средине
влажних подручја у
- Покрајински завод за
прекограничном подручју
заштиту природе EcoWET 2017HR-RS123"

16.

"Acitve Sensor monitoring
Network and environmental
Покрајински секретаријат за
evaluation for protection and
урбанизам и заштиту
wiSE use of WETLANDS HR-RS135
животне средине
Активна Сензор мрежа за
- Покрајински завод за
мониторинг и евалуацију
заштиту природе окружења SENs Wetlands HRRS135"

2017.
2021.

2017.
2019.

2017.
2019.

2017.
2020.

Процена реализације
средстава Европске уније у
2018. години

Назив пројектних
партнера

Средства
Европске
Уније

Средства за
суфинансирање

У еурима

У динарима

5

6

7

8

9

Средства за
суфинансирање/
предфинансирање у
2018. години
(у динарима)
ИФ 01 00 - Приходи
из буџета
10

- MME BirdLife Hungary
Madjarska
- Društvo za zaštitu i
proučavanje ptica Srbije
Birdlife Osterreich
Austrija Česka
společnost ornitologicka
Češka Hortobagy
National Park Majdarska
- Ministerstvo životniho
prostredi Češka
- Raptor protection of
Slovakia Slovačka
Vychodoslovenska
distribucna Slovačka
WWFOsterreich Austrija

35.702,00

31.130,00

10.164,71

1.270.589,26

0,00

- WWF Osterreich
Аустрија
- Office of the State
Government of Stzria
Аустрија
- Institute of the
Republic Slovenia for
Nature Conservation
Словенија
- Municipality of Velika
Polana Словениа

110.500,00

19.500,00

0,00

0,00

8.625.312,50

31.790,00

5.610,00

3.544,70

443.087,90

3.483.000,00

59.969,20

10.582,81

6.686,79

835.848,60

7.067.250,00

- Agency for Regional
Development of the
Republic of Croatia
- Покрет града Сремске
Митровице

- Факултет Техничких
Наука
- Свеучилиште Jurja
Strossmayera у Осијеку,
Факултет
електротехнике,
рачунарства и
информационих
технологија, Осијек
- Јавна установа за
управљање
заштићеним
природним
вредностима
Вуковарско-сремске
жупаније
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Реализација у 2018. години
Средства
Европске уније

Средства за суфинансирање/
предфинансирање

Иф 56 00
Финансијска
помоћ ЕУ

ИФ 15 00
Неутрошена
средства донација
из ранијих година

Иф 01 00
Приходи из
буџета

11

12

13

Иф 13 00
и
ИФ 13 06

Укупно
реализована
средства у 2018.
години

14

15

220.559,23

220.559,23

2.651.878,22

229.864,80

2.881.743,02

212.098,89

2.919.993,20

462.988,29

3.595.080,38

71.273,46

1.322.043,00

1.957.743,40

3.351.059,86

Редни број

Укупна вредност пројекта за цео
период (у еур)

Назив буџетског корисника

Назив пројекта

Планирани
период
реализације
пројекта

1

2

3

Процена реализације
средстава Европске уније у
2018. години

Средства за
суфинансирање/
предфинансирање у
2018. години
(у динарима)
ИФ 01 00 - Приходи
из буџета
10

Реализација у 2018. години
Средства
Европске уније

Средства за суфинансирање/
предфинансирање

Иф 56 00
Финансијска
помоћ ЕУ

ИФ 15 00
Неутрошена
средства донација
из ранијих година

Иф 01 00
Приходи из
буџета

11

12

13

Иф 13 00
и
ИФ 13 06

Укупно
реализована
средства у 2018.
години

14

15

Назив пројектних
партнера

Средства
Европске
Уније

Средства за
суфинансирање

У еурима

У динарима

4

5

6

7

8

9

2018.
2019.

- Kiskunsagi Nacional
Park Directorate
(Kiskunsagi Nemzeti Park
Igazgatosag)
- Покрајински
секретаријат за
урбанизам и заштиту
животне средине
- Ловачко удружење
"Перјаница", Мокрин

76.422,00

13.486,00

0,00

0,00

10.556.800,00

7.808.791,68

7.808.791,68

18.

Покрајински секретаријат за
Управљање инвазивним
урбанизам и заштиту
биљним врстама у сливу реке
животне средине
Саве САВА ТИЕС ДТП 2-096-2.3
- Покрајински завод за
заштиту природе -

2018.
2021.

- EuroNatur Foundation,
Germany
- Public institution
Ljubljansko barje Nature
Park, Slovenia
- Ljonsko Polje Nature
Park Public Institution,
Croatia
- Public Company
National Park “Una” LLC
Bihać
International
Commission for the
Protection of the
Danube, Austria

118.150,00

20.850,00

0,00

0,00

3.350.000,00

2.248.545,23

2.248.545,23

19.

Израда пројектно-техничке
Покрајински секретаријат за
документације
енергетику, грађевинарство
за пругу Суботица-Баја (Dream
и саобраћај
railway)

3 године

Еврорегионална
развојна
агенција ДКМТ

3.047.264,79

537.752,61

457.089,72

54.000.000,00

36.000.000,00

41.479.919,34

41.169.143,71

82.649.063,05

20.

Покрајински секретаријат за
спорт и омладину

2018
2020.

- ОПШТИНА СЕНТЕШ
- СКВОШ КЛУБ "TISZA" СЕГЕДИН
- ФОНД "ЕВРОПСКИ
ПОСЛОВИ"

179.235,28

31.629,76

0,00

0,00

6.687.500,00

1.697.758,05

600.319,62

2.298.077,67

УКУПНО:

6.334.353,16

1.138.272,86

951.148,66

96.841.808,12

177.372.687,50

56.160.568,99

17.

"Conservatin of key animal
species of Pannonian Steppes in
a border region between
Покрајински секретаријат за
Hungary and Serbian
урбанизам и заштиту
PANNONSTEPPES"
животне средине
"Заштита кључних врста
- Покрајински завод за
животиња панонских степа у
заштиту природе пограничном подручју"
PANNONSTEPPES

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

8.436.782,81

102.876.122,79

2.650.596,49

170.124.071,08

Сходно члану 6. Покрајинске скупштинске Одлуке о буџету АПВ за 2018. годину, планирана су средства развојне помоћи у укупном периоду трајања пројеката у укупном износу од 6.334.353,16 еура. Процена реализације средстава
Европске уније у 2018. години износи 951.148,66 еура односно 15,02% у односу на укупан период трајања пројеката, а планирана средства за суфинансирање/предфинансирање из буџета АПВ у 2018. години износе 177.372.687,50
динара. Реализована средства у 2018. години износе 170.124.071,08 динара (по курсу од 120 рсд/еур износи 1.417.700,59 еура), од чега су средства Европске уније у износу од 64.597.351,80 динара, односно 66,70% у односу на
процену реализације средстава Европске Уније у 2018. години, а средства из покрајинског буџета су реализована у износу од 105.526.719,28 динара, односно 59,49% у односу на планирана средства из буџета за
суфинансирање/предфинансирање у 2018. години.
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IV ОБЕЛОДАЊИВАЊЕ ДОГАЂАЈА КОЈИ СУ ИМАЛИ ИЛИ ИМАЈУ УТИЦАЈ НА
ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

1. ПРЕНОС У БУЏЕТ ДОБИТИ ПРАВНИХ ЛИЦА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину, у
члану 18. став 1., утврђена је обавеза јавних предузећа и других правних лица чији је оснивач Аутономна
покрајина Војводина, да најмање 50% нето добити по завршном рачуну за 2017. годину, уплате у
покрајински буџет најкасније до 30. новембра 2018. године. Од ове обавезе изузета су јавна предузећа
уколико донесу одлуку да из добити покрију губитак из ранијих година и други облик организовања
уколико донесе одлуку да из добити повећа капитал.
Истим чланом у ставу 2. утврђена је обавеза привредних друштава чији је оснивач Аутономна
покрајина Војводина или у којима Аутономна покрајина Војводина, односно правно лице чији је оснивач
Аутономна покрајина Војводина, има учешће у капиталу, да најкасније до 30. новембра 2018. године,
уплате у покрајински буџет одређени проценат нето добити остварене по завршном рачуну за 2017.
годину утврђен сразмерно учешћу Аутономне покрајине Војводине, односно правног лица чији је она
оснивач, у капиталу тог привредног друштва. Од ове обавезе изузета су привредна друштва која донесу
одлуку да остварену добит не распоређују, а да расположива ликвидна средства употребе за
финансирање инвестиција.
Сагласно наведеним одредбама, у 2018. години, је у покрајински буџет уплаћено укупно
252.574.533,60 динара. Средства су уплатили:
- ЈП „Војводинашуме“

215.952.018,00 динарa;

- Завод за урбанизам Војводине

1.575.487,75 динара;

- Туристичка организација Војводине

376.331,98 динара;

- Развојни фонд АП Војводине

31.859.619,08 динара;

- ЈП „Воде Војводине“

2.811.076,79 динара.

2. КРЕДИТНИ ПОРТФОЛИО ПРЕУЗЕТ ОД ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Даном престанка рада Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Фонд)
30. јуна 2013. године, имовина, права, обавезе и архива Фонда пренети су, у складу са Покрајинском
скупштинском одлуком о престанку рада Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине 1 и Одлуком
о поступку преноса имовине, обавеза и архиве Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине 2 (у
даљем тексту: Одлука о преносу), Аутономној покрајини Војводини – Покрајинској влади.
На основу члана 10. Одлуке о преносу, потраживања која су чинила кредитни портфолио Фонда
пренета су на праћење и наплату у име и за рачун Аутономне покрајине Војводине Развојном фонду
1

„Службени лист АП Војводине“, бр. 3/2012 и 40/2012
„Службени лист АП Војводине“, бр. 25/2013

2
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Аутономне покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад (у даљем тексту: Развојни фонд) (у даљем тексту:
кредитни портфолио). У вези са пренетим кредитним портфолиом закључен је Уговор о поверавању
послова праћења и наплате потраживања Аутономне покрајине Војводине преузетих од Фонда за
развој Аутономне покрајине Војводине од 01. јула 2013. године, наш број 025-44/2013 (у даљем тексту:
Уговор о поверавању послова).
Кредитни портфолио (са статусом редовних потраживања и са статусом сумњивих и спорних
потраживања) пренет је Развојном фонду по стању на дан 30. јуна 2013. године, на праћење, наплату и
предузимање свих потребних активности у вези с том наплатом. Покрајинска влада је на основу
Информације о пренетој имовини, правима, обавезама и архиви Фонда за развој Аутономне покрајине
Војводине на Аутономну покрајину Војводину, донела Закључке број 025-53/2013 од 14.08.2013. године
којима је утврдила вредност пренете имовине и обавеза у износу од 2.201.577.320,03 динара, у оквиру
које се налазио кредитни портфолио нето вредности 1.289.784.883,12 динара, односно бруто вредности
2.349.823.032,26 динара и потраживања за камате нето вредности 20.457.838,09 динара, односно
62.282.331,69 динара бруто вредности, а чиниле су га редовна, сумњива и спорна потраживања.
Наплаћена потраживања из повереног кредитног портфолиа
Развојни фонд је у складу са Уговором о поверавању послова пратио и вршио наплату
потраживања из кредитног портфолиа, а средства од наплаћених потраживања преносио на рачун
извршења буџета АП Војводине у корист Буџетског фонда за средства пренета од Фонда за развој АП
Војводине до 31.12.2015. године када је укинут буџетски фонд и средства од наплаћених потраживања
добила статус општег прихода покрајинског буџета.
У периоду од 01.07.2013. године до 31.12.2018. године Развојни фонд је наплатио потраживања
из повереног кредитног портфолиа у износу од 1,785 млрд динара.
У 2018. години наплаћено је 26,3 мил динара, од чега се 21 мил динара односи на главницу дуга,
5,2 мил динара на камату и 68 хиљада динара на остала потраживања (трошкове поступка).
Према Извештају Развојног фонда АП Војводине о повереном кредитном портфолиу и
активностима на наплати са стањем на дан 31.12.2018. године, кредитни портфолио је имао бруто
вредност 1,18 млрд динара. У структури повереног кредитног портфолиа на дан 31.12.2018. године,
највеће учешће имају доспели кредити (главница) у износу од 991,66 милиона динара, што чини 84,11%
од укупног повереног портофолиа.
Укупно 10 кредитних партија, у износу од 175,81 милиона динара, покривене су гаранцијама
пословних банака које се налазе у стечају и нису пријављене у стечајну масу банака.
Структуру повереног кредитног портфолиа према статусу партије на дан 31.12.2018. године, чине
највећим делом партије са сатусом „Тужени“ (што чини 410 кредитних партија), и статусом „Стечај“ (што
чини 20 кредитних партија) што уједно представља и највећи део повереног кредитног портфолиа,
односно 99,55% од укупног повереног кредитног портфолиа.
Кредити са статусом „Активни“ износе од 5,30 милиона динара, што чини 6 кредитних партија,
односно 0,45% од укупног повереног кредитног портфолиа.
Активности на наплати потраживања током 2018. године биле су у складу са дефинисаним и
планираним активностима за реализацију у овом периоду.
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3. НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА ПРИЗНАТИХ У ПОСТУПКУ СТЕЧАЈА РАЗВОЈНЕ БАНКЕ ВОЈВОДИНЕ АД НОВИ
САД – У СТЕЧАЈУ, А КОЈА СУ ПРЕУЗЕТА ОД ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
У имовини коју је Аутономна покрајина Војводина преузела, по престанку рада Фонда за развој
Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Фонд) 30. јуна 2013. године, налазила су се и
потраживања која је Фонд пријавио у стечајну масу Развојне банке Војводине а.д. Нови Сад у стечају.
Поступак стечаја над Развојном банком Војводине (у даљем текту: РБВ или Банка) покренут је
Решењем привредног суда у Новом Саду 8. априла 2013. године, а за стечајног управника именована је
Агенција за осигурање депозита Београд.
Међу условно признатим потраживањима налазе се потраживања Фонда за развој Аутономне
покрајине Војводине по основу протеста по гаранцијама клијената која нису наплаћена од Банке пре
покретања стечајног поступка. Ова потраживања призната су у износу од 139.615.564,63 динара, од тога
134.678.973,87 динара на име главнице, а 4.936.590,76 динара на име камате. Ово потраживање је
преузела Аутономна покрајина Војводина у поступку преузимања имовине Фонда за развој Аутономне
покрајине Војводине по престанку његовог рада 30. јуна 2013. године.
Привредни суд у Новом Саду је, у периоду од када је над Банком покренут стечајни поступак
(8.априла 2013. године) до краја 2018. године, донео следећа решења о деоби стечајне масе:
•

Решење о делимичној деоби стечајне масе, Пословни број 1. СТ.30/2013 од 19. марта 2015.
године, на основу којег је извршена прва делимична деоба стечајне масе исплатом поверилаца
првог и другог исплатног реда у пуном износу и поверилаца петог исплатног реда у износу 25%
признатих потраживања.
Укупна исплата из стечајне масе по основу овог решења, која је извршена 21. априла 2015.
године, износи 498.013.685,61 динара, од чега је у корист покрајинског буџета уплаћено
34.903.891,16 динара.

•

Решење о другој делимичној деоби стечајне масе, Пословни број 1. СТ.30/2013 од 4. јуна 2015.
године, на основу којег је извршена друга делимична деоба стечајне масе исплатом поверилаца
петог исплатног реда у износу 25% признатих потраживања.
Укупна исплата из стечајне масе по основу овог решења, која је извршена 3. јула 2015.
године, износи 450.194.163,41 динарa, од чега је у корист покрајинског буџета уплаћено
34.903.891,16 динара.

•

Решење о трећој делимичној деоби стечајне масе, Пословни број 1. СТ.30/2013 од 1. септембра
2016. године, на основу којег је извршена трећа делимична деоба стечајне масе исплатом
поверилаца петог исплатног реда у износу 15% признатих потраживања.
Укупна исплата из стечајне масе по основу овог решења, која је извршена 26. септембра
2016. године, износи 270.270.156,60 динара, од чега је у корист покрајинског буџета уплаћено
20.942.334,69 динара.

133

•

Решење о главној деоби стечајне масе према нацрту од 15.12.2016. године, Пословни број 1.
СТ.30/2013 од 22.02.2017. године, на основу кога је извршена главна деоба стечајне масе
исплатом повериоца петог исплатног реда у износу 15% утврђених потраживања.
Укупна исплата из стечајне масе по основу овог решења, која је извршена 26. септембра
2016. године, износи 270.270.156,60 динара, од чега је у корист покрајинског буџета уплаћено
20.942.334,69 динара.

•

Решење о деоби стечајне масе према нацрту од 29.05.2018. године, Пословни број 1. СТ.30/2013
од 02.07.2018. године, на основу кога је извршена накнадна деоба стечајне масе исплатом
повериоца петог исплатног реда у износу 20% утврђених потраживања.
Укупна исплата из стечајне масе по основу овог решења, која је извршена 2. августа 2018.
године, износи 330.908.218,16 динара, од чега је у корист покрајинског буџета уплаћено
27.923.112,93 динара.
Кроз пет деоба стечајне масе које су извршене на основу правоснажних напред наведених

решења, из стечајне масе закључно са 2. августом 2018. године, Аутономна покрајина Војводина је
наплатила укупно призната потраживања у износу од 139.615.564,63 динара.
4. НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА ПРЕНЕТИХ НА УПРАВЉАЊЕ АГЕНЦИЈИ ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА
БЕОГРАД
Прикључујући се Програму мера за очување финансијске стабилности банака, који је усвојен
Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 422-10022/2011 од 29. децембра 2011. године, Покрајинска
влада је 29.11.2011. године донела Закључак број 422-11/2011 којим је прихватила Информацију о
потреби унапређења функционисања финансијских институција чији је оснивач или у којима је већински
власник Покрајинска влада (у даљем тексту: Информација). У оквиру Информације дат је програм мера
који је требао да допринесе унапређењу функционисања покрајинских финансијских институција као и
стварању претпоставки за обезбеђење подршке од стране међународних финансијских институција, уз
истовремено решавање правног статуса појединих покрајинских финансијских институција.
Реализација програма мера започета је, током јуна месеца 2012. године, емитовањем прве
емисије обвезница Аутономне покрајине Војводине које су замењене делом за акције, а делом за
потраживања која су чинила лошу активу Развојне банке Војводине а.д. Нови Сад (у даљем тексту:
Развојна банка). Реализација програма мера настављена је преносом добрих потраживања из портфеља
Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине у портфељ Развојне банке у замену за преференцијалне
акције Развојне банке која је извршена септембра 2012. године.
Започети програм мера обустављен је 6. априла 2013. године одузимањем, од стране Народне
банке Србије, дозволе за рад Развојној банци и покретањем поступка стечаја над банком.
У складу са планираним програмом мера, на основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету
Аутономне покрајине Војводине за 2012. годину 3 и Покрајинске скупштинске одлуке о покретању и
3
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начину спровођења поступка емитовања дугорочних хартија од вредности ради јачања финансијског
потенцијала Развојне банке Војводине 4, а у складу са Програмом емитовања обвезница Аутономне
покрајине Војводине који је усвојен Закључком Покрајинске владе Број: 422-11/2011 од 29. децембра
2011. године, Покрајинска влада је 11. јуна 2012. године реализовала прву емисију обвезница
Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: АП Војводина) укупне вредности 4.003.540.000,00
динара.
Део емитованих обвезница, у износу од 1.166.752.000,00 динара, замењен је за потраживања
која су чинила лошу активу Развојне банке, а делом обвезница вредности 2.836.786.870,00 динара
купљене су обичне акције XXXII емисије акција Развојне банке и на тај начин повећано је учешће
Аутономне покрајине Војводине у капиталу банке.
Истовремено је Република Србија емитовала обвезнице укупне вредности 5.000.000.000,00
динара, којима су у вредности од 3.679.352.690,00 динара купљене обичне акције Развојне банке, а
остатак је замењен за потраживања која су чинила лошу активу банке процењене фер вредности у износу
од 1.320.647.310,00 динара, чија укупна бруто вредност је износила 4.997.773.203,17 динара.
У поступак преузимања лоше активе Развојне банке, била је укључена и Агенција за осигурање
депозита Београд, која је преузела на управљање, у име и за рачун Републике Србије и у име и за рачун
АП Војводине, лошу активу Развојне банке.
Преузимање лоше активе у име и за рачун АП Војводине извршенo је на основу Споразума о
утврђивању међусобних права и обавеза између Аутономне покрајине Војводине и Агенције за
осигурање депозита, с једне стране и Развојне банке Војводине, с друге стране (у даљем тексту:
Споразум), број 210/2012 од 25.4.2012. године.
У складу са чланом 6. Споразума Агенција за осигурања депозита (у даљем тексту: Агенција) је у
име и за рачун АП Војводине, преузела на управљање потраживања од 19 клијената која су чинила лошу
активу Развојне банке, укупне бруто вредности 4.002.035.999,62 динара увећане за суспендовану доспелу
камату у износу од 173.395.425,52 динара, што укупно износи 4.175.431.425,14 динара. АП Војводина је
ова потраживања платила неновчано у износу њихове процењене фер вредности, емитовањем
обвезница које су пренете у портфељ банке у износу од 1.166.752.000,00 динара.
Процена фер вредности ових потраживања извршена је од стране независног ревизора, у складу
са чланом 3. Споразума, по стању на дан 31.12.2011. године. Поред главног потраживања АП Војводина је
преузела и припадајуће доспеле неизмирене камате, накнаде и трошкове, као и све будуће камате,
накнаде и трошкове по уговорима о конкретним пласманима који су преузети.
Преузимањем потраживања Агенција је преузела обавезу управљања тим потраживањима у име
и за рачун АП Војводине. У поступку наплате потраживања, Агенција се руководи бруто износима из
уговора о цесији и практично спроводи поступак наплате над бруто потраживањем, дакле независно од
процењене нето вредности тог потраживања, односно независно од тога колико је АП Војводина та
потраживања платила обвезницама.
У периоду од када су потраживања пренета на вођење Агенцији па до 31. децембра 2018. године,
наплаћено је укупно 951.297.332,24 динара, од чега 913.687.541,24 динара у новцу, а 37.609.791,00
динара преузимањем некретнине у судском поступку над дужником „Финам Скин“ доо Београд.
4
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Преузетом непокретношћу, која се налази на територији катастарске општине Суботица уписане у ЗКЊ ул.
Бр.37 К.О. Доњи Град, који чини парцела број 36134/3, пословна зграда 58 ара и 97м2, у вредности од
37,6 милиона динара, намирен је део потраживања од дужника „Финам Скин“ доо Београд. Некретнина
је Решењем број 952-02-10733/2012-ц од 02.02.2015. године пренета у покрајинску јавну својину.
Наплата потраживања којима управља Агенција, по годинама:
0,00 динара,
• 2012. године
780.133,84
динара,
• 2013. године
3.309.269,94 динара,
• 2014. године
612.472.445,27
динара,
• 2015. године
272.531.060,99 динара,
• 2016. године
41.844.280,11 динара,
• 2017. године
20.360.142,09 динара,
• 2018. године
Укупно 2012-2018
951.297.332,24 динара
Нето вредност потраживања, на дан 31.12.2018. године износила је 868.057.788,56 динара. Она је
умањена само код потраживања која су имала нето вредност, док преостала наплаћена средства
представљају ванредне приходе буџета.
Ако се посматра нето вредност укупног портфолиа са аспекта наплаћених потраживања у
апсолутном, односно номиналном износу, може се констатовати да је Агенција, од 2013. године
наплатила укупно 951.297.332,24 динара, што у односу на плаћена преузета потраживања у износу од
1.166.752.000,00 динара, даје ненаплаћени износ од 215.454.667,76 динара.

5. ЈАВНА СВОЈИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Уставом Републике Србије утврђено је да се имовина аутономних покрајина, као и начин њеног
коришћења и располагања, уређују законом.
Законом о јавној својини 5, који је ступио на снагу 6. октобра 2011. године, уређено је право јавне
својине и одређена друга имовинска права Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне
самоуправе, а услови прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп
ствари у јавној својини и поступци јавног надметања и прикупљања писмених понуда уређени су Уредбом
о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у
јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда 6.
У јавној својини су природна богатства, добра од општег интереса и добра у општој употреби, за
која је законом утврђено да су у јавној својини. Одредбом члана 27. став 9. Закона о јавној својини
прописано је да о прибављању ствари и располагању стварима у својини аутономне покрајине, под
условима прописаним законом, одлучује орган аутономне покрајине одређен у складу са статутом
аутономне покрајине.

5

„Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14,104/2016,108/2016,113/2017 и 95/2018
"Сл. гласник РС", бр. 24/2012, 48/2015 и 99/2015

6

136

У члану 45. став 1. алинеја 11. Статута Аутономне покрајине Војводине прописано је да
Покрајинска влада управља и располаже јавном својином АП Војводине у складу са законом, о чему
редовно извештава Скупштину Аутономне покрајине Војводине.
Чланом 32. став 1. тачка 13. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади прописано је
да Покрајинска влада управља и располаже јавном својином АП Војводине у складу са законом о чему
редовно извештава Скупштину, најкасније до истека првог квартала текуће године за претходну годину.
За обављање стручних послова у вези са имовином АП Војводине, Покрајинска влада је Одлуком о
образовању Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине образовала Управу за имовину
Аутономне покрајине Војводине која је почела са радом 1. маја 2014. године преузимајући послове у вези
са покрајинском имовином од Управе за заједничке послове покрајинских органа.
У јавној својини АП Војводине су ствари које користе органи и организације АП Војводине,
установе, јавне агенције и друге организације које је основала АП Војводина и друге ствари које су, у
складу са законом, у јавној својини.
Под другим стварима у јавној својини подразумевају се ствари које не спадају у природна
богатства, добра од општег интереса, мреже или ствари које користе органи и организације АП Војводине
(грађевинско земљиште у јавној својини, друге непокретности и покретне ствари у јавној својини), док су
друга имовинска права: право на патент, право на лиценцу, модел, узорак и жиг, право коришћења
техничке документације и друга имовинска права утврђена законом.
Ствари у јавној својини које користе органи и организације АП Војводине, у смислу Закона о јавној
својини, чине непокретне и покретне ствари и друга имовинска права, која служе за остваривање
њихових права и надлежности.
У смислу Закона о јавној својини, непокретне ствари у јавној својини АП Војводине су: службене
зграде и пословне просторије, стамбене зграде и станови, гараже и гаражна места и непокретности за
репрезентативне потребе. Покретне ствари у јавној својини АП Војводине су: превозна средства,
предмети, историјско-документарне, културне и уметничке вредности, опрема и потрошни материјал.
Упис права јавне својине у корист Аутономне покрајине Војводине врши се на основу захтева
Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине. Јединствену евиденцију непокретности у својини АП
Војводине води Управа за имовину, у складу са Уредбом о евиденцији непокретности у јавној својини.
Непокретност на којој се АП Војводина упише као носилац права јавне својине пријављује се Дирекцији за
имовину Републике Србије у складу са Уредбом о евиденцији непокретности у јавној својини, уводи се у
евиденцију непокретности у јавној својини АП Војводине, као и у одговарајуће пословне књиге
покрајинских органа и главну књигу трезора АП Војводине.
У складу са Законом о планирању и изградњи, Аутономна покрајина Војводина је закључно са
31.12.2018.године уписана са правом јавне својине, на грађевинском земљишту од укупно 2.017
катастарских парцела (без земљишта под државним путевима II реда), у укупној површини од 2.238 ha
14a и 15 m2.
Право јавне својине у корист Аутономне покрајине Војводине уписано је и на објектима које
користе органи и организације Аутономне покрајине Војводине, као и установе и друге организације чији
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је оснивач Аутономна покрајина Војводина. Право јавне својине у корист Аутономне покрајине Војводине
уписано је са 31.12.2018. године на 2.557 објеката.
Објекти у покрајинској јавној својини на којима је уписано право коришћења у корист правних
лица чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, не евидентирају се у помоћним књигама и
евиденцијама органа и организација Аутономне покрајине Војводине, нити у главној књизи трезора
Аутономне покрајине Војводине. Те објекте у својим евиденцијама воде правна лица у чију корист је
уписано право коришћења.
Сходно члану 10. став 7. Закона о јавној својини, државни путеви II реда су у својини аутономне
покрајине на чијој се територији налазе. Уредбом о категоризацији државних путева предвиђена су 54
државна пута II реда на територији АП Војводине, и то: 19 државних путева II Б реда и 35 државних путева
II А реда, укупне дужине око 2030 км. Решењима службе за катастар непокретности, извршен је упис
права јавне својине Аутономне покрајине Војводине на око 570 км државних путева II реда.
На основу члана 72. став 5. алинеја 6. Закона о јавној својини, на каналским мрежама на
територији АП Војводине, осим ако су део пловних путева, успоставља се право јавне својине АП
Војводине. Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине" Нови Сад управља водама на територији
АП Војводине, које је од стране Покрајинске владе задужено да у име и за рачун АП Војводине, у сарадњи
са Управом за имовину, у јавним књигама о непокретностима и правима на њима, спроведе поступак
уписа јавне својине у корист АП Војводине на каналским мрежама на територији АП Војводине које нису
део пловних путева, у складу са законом.
У децембру 2016. године, ЈВП „Воде Војводине“ је надлежним службама за катастар
непокретности поднело захтеве за прекид поступка за упис јавне својине АПВ на каналској мрежи, до
прибављања законом прописаних потврда од Дирекције за имовину Републике Србије.
Применом члана 72. став 3. Закона о јавној својини, на основу документације из архиве
покрајинских органа, АП Војводина успоставља право јавне својине на следећим објектима у
иностранству:
1) У Републици Хрватској и Републици Словенији:
-

Вила „Војводина“ у Ловрану, Република Хрватска (Вила „Свети Рок“);

-

Одмаралиште „Војводина“ у Цриквеници, Република Хрватска, површине 243 m2;

-

Вила „Војводина“ на Бледу, Република Словенија,површине 186 m2;

-

Стан у Радовљици, Република Словенија, површине 76,65 m2.
Покрајинска влада је задужила Правобранилаштво АП Војводине да, сходно потврђеним

међународним уговорима, општеприхваћеним правилима међународног права и важећим законима
Републике Србије, у вези са објектима у Републици Хрватској и Републици Словенији на којима је АП
Војводина била уписана као носилац одређених имовинских права, предузме мере на основу којих ће АП
Војводина успоставити својину, односно остварити право на накнаду штете.
2) У Републици Црној Гори, у Игалу, Покрајинска влада је поверила право управљања над ½ дела
непокретности – зграде Одмаралишта „Војводина“ са депадансом и земљиштем у Игалу, Република Црна
Гора, сувласнику Привредној комори Војводине.
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Право јавне својине АП Војводине успоставља се на добрима која користе јавна предузећа која је
основала АП Војводина, а која им нису уложена, нити по овом закону могу бити уложена у капитал, осим
добара која по закону могу бити искључиво у својини Републике Србије.
АП Војводина има право јавне својине над покретним стварима које користе органи и
организације АП Војводине, као и установе и јавне агенције и друге организације које је основала АП
Војводина. Евиденцију о стању, вредности и кретању покретних ствари у јавној својини АП Војводине
воде у својим пословним књигама њихови корисници.
Чланом 5. став 8. Уредбе о буџетском рачуноводству прописано је да корисници буџетских
средстава у својим пословним књигама евидентирају непокретности, опрему и остала основна средства
према набавној вредности умањеној за исправку вредности по основу амортизације.
Имајући у виду да наведеним прописима није одређено на који начин се врши утврђивање
вредности непокретности ако не постоји набавна вредност непокретности (нпр. за изграђено и
неизграђено земљиште које је конверзијом права коришћења прешло у јавну својину аутономне
покрајине без накнаде), нити је одређен орган који ће те вредности утврдити, као и чињеницу да постоји
потреба за вредновањем покрајинске јавне својине како би се утврдила реална вредност покрајинске
јавне својине, приступило се утврђивању правног основа за то вредновање.
У циљу утврђивања фер вредности имовине на којој је извршен упис јавне својине АП
Војводине, Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине је одредбом члана 24. Правилника о
буџетском рачуноводству и рачуноводственим политикама Управе за имовину Аутономне покрајине
Војводине дефинисала да се, уколико се не може утврдити набавна вредност непокретности, у помоћне
књиге и евиденције уноси вредност утврђена у складу са Правилником о процени вредности
непокретности. Уколико се набавна вредност непокретности не може утврдити ни на тај начин, вредност
се утврђује на основу општег акта јединице локалне самоуправе којим је, на основу члана 6. став 5.
Закона о порезима на имовину, уређено утврђивање вредности непокретности у сврху утврђивања
пореза на имовину.
Утврђивање вредности непокретности у наведеном смислу врши комисија коју образује
руководилац Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине.
Комисија је утврђивала вредност непокретности на којима је уписано право јавне својине
Аутономне покрајине Војводине и доносила решења о утврђеној фер вредности, на основу којих су
доношена решења о увођењу и евидентирању вредности непокретности у јавној својини Аутономне
покрајине Војводине у помоћне књиге и евиденције Управе за имовину, као и у главну књигу трезора
Аутономне покрајине Војводине.
Управа за имовину је извршила процену свих непокретности које су уведене у помоћне књиге и
евиденције Управе за имовину, као и у главну књигу трезора Аутономне покрајине Војводине.
На дан 31. децембар 2018. године, укупна нето вредност нефинансијске имовине у сталним
средствима у пословним књигама Управе за имовину АП Војводине износила је 121.615.268.048,22
динара, од чега је вредност грађевинског земљишта износила 120.780.691.887,53 динара.
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6. УЧЕШЋЕ У КАПИТАЛУ ТЕСЛА ШТЕДНЕ БАНКЕ Д.Д ЗАГРЕБ

Аутономна покрајина Војводина, Покрајинска влада је стекла 35.694 акције, издаваоца Тесла
штедна банка д.д. Загреб преузимањем имовине Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине по
престанку његовог рада 30. јуна 2013. године.
На електронској огласној табли Министарства правосуђа Републике Хрватске, Трговачког суда у
Загребу, објављено је Решење број: 20. Ст-529/18-15 од 30. марта 2018. године, којим се отвара стечајни
поступак над дужником – кредитном институцијом Тесла штедна банка д.д. Загреб. Објављена је и
исправка Решења о отварању стечајнoг поступка над дужником – кредитном институцијом Тесла штедна
банка д.д. Загреб, број 20. Ст-529/18 од 03. априла 2018. године, којим је исправљен ОИБ Тесла штедне
банке дд Загреб.
Стечајни поступак отворен је на предлог Хрватске народне банке, Загреб, која је 21. фебруара
2018. године поднела предлог за отварање стечајног поступка над кредитном институцијом Тесла штедна
банка д.д. Загреб.

7. ИЗМИРЕЊЕ НОВЧАНИХ ОБАВЕЗА У КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА У КОЈИМА СУ ДУЖНИЦИ
КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА, КОЈИ ПРИПАДАЈУ КОНСОЛИДОВАНОМ РАЧУНУ ТРЕЗОРА АП
ВОЈВОДИНЕ
Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 7 (у даљем тексту:
Закон), који је ступио на снагу 25. децембра 2012. године, а који је у примени од 31. марта 2013. године,
донет је с циљем да се уведе редовност у плаћањима у комерцијалним трансакцијама, пре свега јавног
сектора према привреди, повећа ликвидност привреде и учини корак ка приближавању препорукама из
Директиве Европске комисије о борби против касних плаћања у комерцијалним трансакцијама и
приближи смерницама о разумним роковима плаћања. Закон је претрпео измене и допуне које су
ступиле на снагу 12. августа 2015.године и 25. децембра 2017.године.
На основу члана 8. став 4. наведеног Закона, Министар финансија и привреде донео је Правилник
о начину и поступку вршења надзора над спровођењем Закона о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама између корисника буџетских средстава и привредних субјеката када су
корисници јавних средстава дужници 8, а на основу Закона о изменама и допунама закона о роковима
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 9, Министар је донео Правилник о начину и
поступку вршења надзора над спровођењем Закона о роковима измирењановчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката у којима су субјекти јавног
сектора дужници и између субјеката јавног сектора, као и о начину и поступку достављања и преузимања
података о преузетим обавезама субјеката јавног сектора, ради вршења надзора 10 (у даљем тексту:
Правилник), којим је претходно донети правилник ставио ван снаге. Након друге измене и допуне
7

„Службени гласник РС“,бр. 119/2012
„Службени гласник РС“,бр. 21/2013
9
„Службени гласник РС“,бр. 68/2015
10
„Службени гласник РС“,бр. 88/2015
8

140

Закона 11, стављен је ван снаге овај Правилник и, увођењем новог система, успостављен је Централни
регистар фактура у којем се региструју фактуре и други захтеви за исплату издати од стране поверилаца у
комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката, односно између субјеката
јавног сектора, у којима су субјекти јавног сектора дужници. Нови систем регистровања фактура почео је
да важи од 01.марта 2018.године.
На основу чл. 4а став 5. Закона, министар финансија донео је Правилник о начину и поступку
регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начина вођења и садржају централног
регистра фактура 12 којим се ближе уређује начин и поступак регистровања фактура, односно других
захтева за исплату, као и начин вођења и садржај централног регистра фактура. У Закону је измењен и чл.
8 где трезор аутономне покрајине од 01.марта 2018.године више није у обавези да доставља Одељењу за
буџетску инспекцију извештаје са подацима о неизмиреним обавезама корисника јавних средстава чији
се рачуни воде на консолидованом рачуну трезора аутономне покрајине, у роковима утврђеним овим
законом.
Закон се примењује на све субјекте јавног сектора и привредне субјекте у комерцијалним
трансакцијама, као и на измирење новчаних обавеза између субјеката јавног сектора, а односи се само на
обавезе из комерцијалних трансакција: куповину робе, набавку услуга и извођење радова.
Законом је регулисано да се уговором између јавног сектора и привредних субјеката не може
предвидети рок за измирење новчаних обавеза дужи од 45 дана, у случају када је у том уговорном односу
јавни сектор дужник, а рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између
субјеката јавног сектора не могу бити дужи од 60 дана.
Рок за измирење новчане обавезе почиње да тече од дана прописаног законом:
1) од дана када је дужник примио фактуру, односно други захтев за плаћање од повериоца који је
испунио своју уговорену обавезу, или
2) од дана када је поверилац испунио своју обавезу, уколико није могуће утврдити дан пријема
фактуре или другог одговарајућег захтева за исплату, или ако је дужник примио фактуру или други
одговарајући захтев за исплату пре него што је поверилац испунио своју уговорену обавезу, или
3) од дана истека рока за преглед предмета обавезе, ако је уговором или законом предвиђен
одређени рок за такав преглед, а дужник је примио фактуру или други одговарајући захтев за исплату пре
истека тог рока, у складу са уговором, при чему рок за преглед предмета обавеза не може бити дужи од
30 дана од дана пријема робе или извршене услуге, изузев ако је у изузетно оправданим случајевима
уговорен дужи рок.
Поверилац има право да од дужника захтева накнаду за кашњење у испуњавању новчане обавезе
у износу од 20.000 динара, за случај да новчана обавеза није измирена у роковима утврђеним одредбама
чл. 3. и 4. овог Закона.
Право на накнаду за кашњење у испуњавању новчаних обавеза у року, не искључује право на
накнаду трошкова које поверилац може да потражује на основу уговора или других прописа. Накнада за
неисплаћене новчане обавезе у року не обухвата трошкове извршења, у складу са законом којим се
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уређује извршни поступак. Трошкови поступка извршења и обезбеђења уређени су чланом 34. Закона о
извршењу и обезбеђењу.
Право повериоца на накнаду за кашњење у испуњавању новчане обавезе у наведеном износу
престаје да важи у року од три године од дана истека рока доспелости новчане обавезе.
На новчане обавезе које нису измирене у роковима утврђеним одредбама Закона обрачунава се и плаћа
камата у висини утврђеној законом којим се уређује затезна камата. Поверилац има право на камату под
условом да је испунио све уговорене обавезе.
Надзор над спровођењем Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама је у надлежности:
•

за комерцијалне трансакције између привредних субјеката – Пореске управе;

•

за комерцијалне трансакције између субјеката јавног сектора и привредних субјеката и у
међусобном односу субјеката јавног сектора – Министарства финансија, Одељења за буџетску
инспекцију.
За непоштовање прописаних рокова утврђена је одговорност: министра за министарство,

покрајинског секретара за покрајински секретаријат, градоначелника за град и председника општине за
општину. За непоштовање одредби овог закона прописане су новчане казне, како за правно лице тако и
за одговорна лица у јавном сектору.
Извештавање о доцњама и измиривање новчаних обавеза буџетских корисника покрајинског буџета
За потребе извештавања о стању обавеза из комерцијалних трансакција, Покрајински
секретаријат за финансије је израдио програмске апликације доступне директним и индиректним
буџетским корисницима.
Директни буџетски корисници, који плаћање врше преко рачуна извршења буџета, податке о
новчаним обавезама, уговореним роковима плаћања и датумима извршења плаћања, евидентирали су
кроз буџетско информациони систем трезора аутономне покрајине. Индиректни буџетски корисници
податке о новчаним обавезама, уговореним роковима плаћања и датумима извршења плаћања,
евидентирали су приступом одговарајућој апликацији трезора аутономне покрајине. Ова обавеза је
престала 01.марта 2018. године.
Покрајински секретаријат за финансије, Mинистарству финансија, Одељењу за буџетску
инспекцију, достављаo je, до престанка примене, дневне извештаје о роковима измирења новчаних
обавеза. У буџетској 2018.години, буџетски корисници покрајинског буџета су редовно измиривали
своје новчане обавезе, односно нису забележене доцње у измирењу обавеза.

142

8. СРЕДСТВА ЗА СТАМБЕНУ ИЗГРАДЊУ
У вези са средствима за стамбену изградњу, која се стичу наплатом кредита и продатих станова из
ранијих година, Уставни суд је на 27. редовној седници одржаној 13.07.2006. године донео oдлуку којом
је утврђено да поједине одредбе Уредбе о решавању стамбених потреба изабраних, именованих,
постављених и запослених лица 13 нису у сагласности са Уставом и Законом што је проузроковало измену
Уредбе и укидање правног основа за реализацију исплате стамбених кредита. Напред наведена Уредба је
замењена новом Уредбом о решавању стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица
код корисника средстава у државној својини 14, која је ступила на снагу 07.01.2011. године.
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2018. годину, примања од отплате
стамбених кредита и издаци по основу исплате стамбених кредита нису планирани.
Укупно остварена примања, на подрачуну средстава за стамбену изградњу у 2018. години износе
10.275.643,92 динара и састоје се од: камате на средства буџета АП Војводине у износу од 768.569,61
динара, мешовити и неодређени приходи у корист нивоа АП војводине у износу од 2.320,95 динара,
примања од откупа станова у државној својини у износу од 511.294,71 динара и примања од отплате
датих стамбених кредита у износу од 8.993.458,65 динара. Пренета средства из 2017. године износе
93.139.401,88 динара, што са примањима из 2018. године од 10.275.643,91 динара, чини укупан салдо на
подрачуну средстава за стамбену изградњу са стањем на дан 31.12.2018. године у износу од
103.415.045,80 динара.

9. СУДСКИ СПОРОВИ И ИЗВРШНИ ПОСТУПЦИ

Према Извештају Правобранилаштва Аутономне покрајине Војводине, које у складу са
Покрајинском скупштинском одлуком о Правобранилаштву Аутономне покрајине Војводине 15 обавља
послове правне заштите имовинских права и интереса Аутономне покрајине Војводине, стање спорова (у
судском и извршно поступку) који нису окончани до 31. децембра 2018. године, је следеће, да је
Аутономна покрајина Војводина:
•

поверилац у 1.024 извршном поступку са потраживањима од 1.555.345 хиљада динара;

•

тужилац у 255 судских поступака укупне вредности потраживања (без законске затезне камате и
без трошкова судског поступка) око 903.074 хиљада динара;

•

у својству извршног дужника 6 предмета, вредност спора износи 7.294 хиљада динара;

•

тужена страна у 101 судских предмета, укупне вредности (без законске затезне камате и без
трошкова судског поступка) око 785.537 хиљада динара.

• стечајни поступци - 81 судски предмет око 1.960.358 хиљада динара.
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10. АКЦИЈЕ И УДЕЛИ У ВЛАСНИШТВУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Аутономна покрајина Војводина преко својих органа има учешће у капиталу, односно
поседује акције и уделе у јавним предузећима и институцијама, домаћим нефинансијским
приватним предузећима, у домаћим пословним банкама и другим организацијама, чија је нето
књиговодствена вредност на дан 31.12.2018. године износила укупно 17.086.752.262,42 динара
(са индиректним корисницима буџета АПВ 17.087.002.267,36 динара) и учешће у
међународним финансијским и нефинансијским институцијама чија је нето књиговодствена
вредност на дан 31.12.2018. године износила 40.374.406,67 динара.
Акције и удели се, према усвојеним рачуноводственим политикама, воде у складу са
готовинским принципом по набавној вредности, а корекција вредности врши се на основу акта
органа управљања правног лица емитента акција, односно правног лица у којима су удели
остварени, односно на основу акта неког другог надлежног органа, којим се у складу са
законом утврђује промена вредности.
Укупна вредност учешћа у капиталу правних лица на дан 31. децембра 2018. године
износила је 17.127.126.669,09 динара.
Вредност акција у власништву Аутономне покрајине Војводине износила је
10.934.455.954,59 динара:
1) Акције „Дневник“ а.д. за новинско-издавачку делатност, Нови Сад у количини од 34.630
комада, стечене су ранијих година, а на дан 31. децембра 2018. године њихова
номинална вредност износила је 384.443.067,16 динара.
2) Акције „Електропорцелан“ а.д. Нови Сад, у количини од 2.892 комада стечене су у
поступку преузимања имовине Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине по
престанку његовог рада 30. јуна 2013. године, а на дан 31. децембра 2018. године
њихова номинална вредност износила је 1.156.800,00 динара.
3) Акције Привредног друштва за производну експлоатацију угља „Рудник Ковин“ а.д.
Ковин, у количини од 52.012 комада укупне номиналне вредности од 52.012.000,00
динара стечених конверзијом потраживања у капитал, између Аутономне покрајине
Војводине, Покрајинске владе и субјекта приватизације „Рудник Ковин“ ад Ковин.
4) Акције а.д. "Банат" Банатски Карловац - у стечају, у количини од 153.752 комада укупне
вредности од 153.752.000,00 динара стечене су трајним улогом Аутономне покрајине
Војводине у капитал а.д "Банат" Банатски Карловац - у стечају.
5) Акције „Развојне банке Војводине“ а.д. Нови Сад – у стечају, у количини од 2.037.019
обичних акција, стечене су у поступцима докапитализације банке у периоду од 2009.
године, па све до покретања поступка стечаја 6. априла 2013. године. Номинална
вредност ових акција на дан покретања поступка стечаја над банком износила је
10.001.763.290,00 динара. Поред тога, акције које су преузете у поступку преузимања
имовине Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине у количини од 641.351
комада, вределе су на дан преузимања 301.434.970,00 динара. Укупна номинална
вредност акција Развојне банке Војводине у власништву Аутономне покрајине
Војводине, на дан 31. децембра 2018. године, износила је 10.303.198.260,00 динара.
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6) Акције „Тесла штедне банке“ д.д. Загреб, стечене су у поступку преузимања имовине
Фонда за развој АП Војводине 30. јуна 2013. године и том приликом су преузете из
портфеља фонда, у количини од 35.694 комада, укупне номиналне вредности по стању
на дан 31.12.2018. године, 39.893.827,43 динара.
Учешће у капиталу домаћих јавних нефинансијских предузећа и институција
износило је на дан 31.12.2018. године укупно 204.253.477,28 динара. Ова учешћа су стечена
уплатама средстава из покрајинског буџета као оснивачки улог (према табели у прилогу), осим
код Гаранцијског фонда АП Војводине, где је учешће у капиталу фонда у износу од
200.000.000,00 динара стечено уплатом средстава на име обезбеђивања гарантног фонда.
Учешће капитала у домаћим финансијским институцијама износило је на дан
31.12.2018. године 5.942.852.646,05 динара. Овај износ чини чланарина у Регионалној
лекарској комори Војводине у износу од 300.000,00 динара, кредитни фонд уплаћен
Покрајинском фонду за развој пољопривреде у износу од 926.145.593,32 динара, док се износ
од 5.016.407.052,73 динара односи на неновчани улог у Развојном фонду АП Војводине д.о.о.
Нови Сад, стечен преносом потраживања од Развојне банке Војводине по основу емитованих
обвезница у капитал Развојног фонда АП Војводине д.о.о. и новчаног улога уплаћеног
приликом оснивања Развојног фонда АП Војводине д.о.о. као и новчаног капитала стеченог
расподелом добити за 2014. и 2015. годину коју је извршио фонд.
Учешће капитала у домаћим нефинансијским приватним предузећима износило је на
дан 31. децембра 2018. године 45.084.011,93 динара. Од тог, износ од 29.144,24 динара се
односи на учешће у капиталу „Алма монс“ д.о.о. Нови Сад, износ од 27.529,05 динара се
односи на учешће у капиталу Регионалне развојне агенције „Панонрег“ д.о.о. Суботица, износ
од 39.400,00 динара се односи на учешће у капиталу „Регионалног центра за друштвеноекономски развој Банат“ д.о.о. Зрењанин, све стечено уплатом средстава на име оснивачких
улога, а 44.987.938,64 динара се односи на учешће у капиталу „Винопродукт-Чока" д.о.о.
Суботица – у стечају које је стечено конверзијом потраживања у капитал у склопу Унапред
припремљеног плана реорганизације предузећа.
Учешће капитала у страним компанијама и нефинансијским институцијама у износу
од 480.579,24 динара, односи се на уплату чланарине Друштву за остваривање општег
интереса ДУНАВ-КРИШ-МОРИШ-ТИСА (ДКМТ), Сегедин.
Нето вредност учешћа у капиталу на дан 31.12.2018. године, већа је у односу на стање
на дан 31.12.2017. године за износ од 292.367.320,59 динара. До ове промене вредности
дошло је из следећих разлога:
1) Повећано је учешће АП Војводине у капиталу Друштва са ограниченом одговорношћу за
управљање слободном зоном „Суботица“ Суботица за износ од 337.140,18 динара.
Повећање наведених средстава извршено је по налогу за укњижење повећања
капитала у Консолидовани рачун трезора од стране Покрајинског секретаријата за привреду и
туризам, а на основу Одлуке о повећању основног капитала друштва донете од стране
Скупштине д.о.о. за управљање слободном зоном Суботица, којом се повећава капитал
друштва претварањем нераспоређене добити у основни капитал у износу од 337.140,18
динара.
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2) Повећано је учешће АП Војводине у капиталу Покрајинског фонда за развој пољопривреде,
за износ од 85.733.413,62 динара.
Повећање је извршено уплатом средстава од стране Покрајинског секретаријата
за пољопривреду, водопривреду и шумарство у износу од 85.767.530,17 динара у складу са
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2018. годину.
Смањено је учешће у капиталу у износу од 34.116,55 динара, налогом за
умањење капитала Фонда за развој пољопривреде од стране Покрајинског секретаријата за
пољопривреду, водопривреду и шумарство. Покрајински фонд за развој пољоппривреде
извршио је повраћај средстава која нису утрошена по основу уговора на име кредитирања
пољопривредне производње.
3) Повећано је учешће АП Војводине у капиталу „Банат“ а.д Банатски Карловац - у стечају за
износ од 153.752.000,00 динара налогом од стране Покрајинске владе.
Повећање наведених средстава извршено је по налогу за књижење 153.752
акција номиналне вредности 1.000,00 динара „Банат“ а.д Банатски Карловац - у стечају, у
Консолидовани рачун трезора од стране Покрајинске владе, а на основу Решења Покрајинске
владе и Одлуке о издавању без јавне понуде нове III емисије обичних акција ради повећања
вредности основног капитала Друштва конверзијом дуга у акције Друштва, у износу од
153.752.000,00 динара.
4) Повећано је учешће АП Војводине у капиталу Привредног друштва за производну
експлоатацију угља „Рудник Ковин“ а.д Ковин за износ од 52.012.000,00 динара налогом од
стране Покрајинске владе.
Повећање наведених средстава извршено је по налогу за књижење 52.012
акција номиналне вредности 1.000,00 динара „Рудник Ковин“ АД Ковин, од стране Покрајинске
владе, а на основу Решења и Закључка Покрајинске владе и Уговора о конверзији потраживања
у капитал.
5) Повећано је учешће АП Војводине у капиталу „Тесла штедне банке“ д.д. Загреб по основу
позитивне курсне разлике за износ од 533.946,55 динара.
6) Смањено је учешће АП Војводине у капиталу Друштва за остваривање општег интереса
ДКМТ, Сегедин по основу негативне курсне разлике за износ од 1.130,76 динара.
7) Смањено је учешће АП Војводине у капиталу Агенције за регионални развој АП Војводине
д.о.о, Нови Сад – у ликвидацији, за износ од 49,00 динара Решењем и налогом од стране
Покрајинске владе.
Смањење наведених средстава извршено је по Решењу и налогу за искњижење
оснивачког улога Агенције за регионални развој АП Војводине доо, Нови Сад – у ликвидацији
од стране Покрајинске владе. Агенција за регионални развој АП Војводине доо Нови Сад – у
ликвидацији је брисана из Регистра привредних субјеката Решењем Агенције за привредне
регистре. У износу ликвидационог остатка који је уплаћен на рачун извршења буџета АП
Војводине, садржан је и оснивачки улог у висини од 49,00 динара.
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АКЦИЈЕ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ
НА ДАН 31.12.2018. ГОДИНЕ
Редни број

I АКЦИЈЕ
Назив правног лица

1

2

1.

ДНЕВНИК АД за новинско-издавачку делатност
Нови Сад

2.

"ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН" АД Нови Сад

3.
4.

Титулар
матични број

Број акција

3

4

Скупштина АП Војводине 08649987
Покрајинска влада 08068615

Номинална цена по
Стање на дан
комаду на дан
31.12.2018. године
31.12.2018. године
6

5

34.630

11.101,446

384.443.067,16

2.892

400,000

1.156.800,00

Привредно друштво за производну експлоатацију Покрајинска влада 08068615
угља "Рудник Ковин" АД Ковин

52.012

1.000,000

52.012.000,00

Покрајинска влада 08068615

153.752

1.000,000

153.752.000,00

АД "Банат" Банатски Карловац - у стечају

Учешће капитала у домаћим нефинансијским приватним предузећима

∑

Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад
У СТЕЧАЈУ

5.

2.037.019

Покрајинска влада 08068615

35.694

Учешће капитала у међународним финансијским институцијама

∑

470,00

УКУПНО АКЦИЈЕ

1.117,662 (70HRK)

Редни број
1

2

1.

ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" Нови Сад

2.

ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ" Петроварадин

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Покрајински фонд за развој пољопривреде

10.

Регионална лекарска комора Војводине

11.

Развојни фонд АП Војводине д.о.о. Нови Сад

3

4

217.045,70
217.045,70

Покрајински секретаријат за пољопривреду,
водопривреду и шумарство 08034656
Покрајински секретаријат за здравство 08891389
Покрајинска влада 08068615

Учешће капитала у осталим домаћим финансијским институцијама

∑

13.

Стање на дан
31.12.2018. године

Учешће капитала у домаћим јавним нефинансијским предузећима и институцијама

∑

12.

Титулар
матични број

Друштво са ограниченом одговорношћу за
Покрајинска влада управљање развојем туристичког простора Парк,
08068615
Палић
Покрајинска влада Покрајински завод за заштиту природе
08068615
Покрајински секретаријат за привреду и туризам Гаранцијски фонд АП Војводине
08753245
Покрајински секретаријат за привреду и туризам ДОО ЗА УПРАВЉАЊЕ СЛОБОДНОМ ЗОНОМ
08753245
"СУБОТИЦА" - СУБОТИЦА
Покрајински секретаријат за високо образовање и
Институт Биосенс - Истраживачко - развојни
научноистраживачку делатност институт за информационе технологије
08753083
биосистема
Покрајински секретаријат за регионални развој,
Развојна агенција Војводине д.о.о.
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
Нови Сад
08891559

Алма монс д.о.о.
Нови Сад
Регионална развојна агенција Панонрег д.о.о.
Суботица

14.

Винопродукт-Чока д.о.о. Суботица - у стечају

15.

Регионални центар за друштвено - економски
развој Банат д.о.о. Зрењанин

Покрајинска влада 08068615
Покрајинска влада 08068615
Покрајински секретаријат за високо образовање и
научноистраживачку делатност 08753083
Покрајинска влада 08068615

Учешће капитала у домаћим нефинансијским приватним предузећима

∑

Друштво за остваривање општег интереса ДУНАВ- Покрајинска влада 16.
КРИШ-МОРИШ-ТИСА (ДКМТ), Сегедин
08068615

I + II
∑

49.684,55
200.000.000,00
2.251.041,47
500.000,00

1.000.000,00

204.253.477,28
926.145.593,32
300.000,00
5.016.407.052,73

5.942.852.646,05
29.144,24
27.529,05
44.987.938,64
39.400,00

45.084.011,93

480.579,24
6.192.670.714,50

УКУПНИ УДЕЛИ
∑

18.659,86

480.579,24

Учешће капитала у страним компанијама и нефинансијским институцијама

∑

17.086.752.262,42
40.374.406,67

Домаће акције и остали капитал
Стране акције и остали капитал
УКУПНО ДОМАЋЕ АКЦИЈЕ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ И СТРАНЕ АКЦИЈЕ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ
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39.893.827,43

10.934.455.954,59

2.957.350

Скупштина АП Војводине 08649987
Скупштина АП Војводине 08649987

301.434.970,00

39.893.827,43

35.694

II УДЕЛИ
Назив правног лица

10.001.763.290,00

10.303.198.260,00

2.678.370

Покрајинска влада 08068615

Тесла штедна банка д.д. Загреб

6.

4.910,00

641.351

Учешће капитала у домаћим пословним банкама

∑

591.363.867,16

243.286

17.127.126.669,09
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