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

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1
Овом покрајинском скупштинском одлуком (у даљем тексту: одлука)
- процењују се приходи и примања, вишак прихода и пренетa неутрошенa средства из ранијих
година (у даљем тексту: пренета неутрошена средства из ранијих година) и утврђују расходи и
издаци буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину;
- утврђују се висина буџетског дефицита и укупног фискалног дефицита и извори за његово
финансирање, обим задуживања Аутономне покрајине Војводине у 2021. години за
финансирање капиталних инвестиционих расхода и издатака, као и обим задуживања за
финансирање текуће ликвидности;
- уређују се управљање јавним дугом, начин преузимања обавеза, коришћења и извршења
средстава распоређених овом одлуком, овлашћења покрајинских органа у поступку извршења
буџета и права и обавезе корисника буџетских средстава;
- утврђују се број и структура запослених по корисницима јавних средстава, а за које су у
целини или делимично обезбеђена средства за плате овом одлуком.
Поједине одредбе ове одлуке примењују се и на друге кориснике јавних средстава.

Члан 2
Буџет Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину, то јест свеобухватни план прихода и
примања и план расхода и издатака организован је у два одвојена рачуна: а) рачун прихода и
примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за
набавку нефинансијске имовине; б) рачун финансирања који обухвата примања од продаје
финансијске имовине и задуживања, издатке за набавку финансијске имовине и за отплату
кредита и зајмова.

А) РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА ОСТВАРЕНИХ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ И РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Ред.
Бр.
I Приходи
II

ИЗНОС
у динарима

НАЗИВ

70.976.730.305,00

Примања од продаје нефинансијске имовине

10.630.000,00

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

Издаци за нефинансијску имовину

70.987.360.305,00
71.620.292.755,99
1.751.044.631,18

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

73.371.337.387,17

VII НЕТО НАБАВКА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (II–V)

-1.740.414.631,18

VIII Буџетски дефицит (III–VI)

IX
X

- разлика између укупног износа прихода и примања од продаје
нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за
нефинансијску имовину
Издаци за набавку финансијске имовине (с циљем спровођења
јавних политика)
Укупан фискални дефицит (VIII–IX)
- буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и
обавезама које су извршене с циљем спровођења јавних политика
и за субвенције дате у форми кредита или набавке финансијске
имовине

-2.383.977.082,17

20.000.000,00

2.403.977.082,17

Б) РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Ред.
Бр.

ИЗНОС
у динарима

НАЗИВ
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине

I

- примања од задуживања - 2.300.000.000,00 динара

2.316.010.000,00

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

- отплата главнице - 1.798.360.885,52 динара

1.798.360.885,52

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

517.649.114,48

IV Пренета неутрошена средства из ранијих година

1.886.327.967,69

V

2.403.977.082,17

Укупно за покриће укупног фискалног дефицита (III+IV)

2

Члан 3
Укупни приходи и примања заједно са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година и укупни расходи и издаци планирају се
према изворима финансирања и економским класификацијама у следећим износима и то:

ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
И зво р
ф ина нс ира ња

Економска
класификација

3

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА

Опис

КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАСНА
ЕВИДЕНЦИЈА
13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

31

1.886.327.967,69
1.774.380.683,72
111.947.283,97

КАПИТАЛ

123.259.612,11

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

13.755.265,00

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

109.504.347,11

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

13.755.265,00

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

109.504.347,11

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

311

КАПИТАЛ

123.259.612,11

УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

32

1.763.068.355,58
1.760.625.418,72
2.442.936,86

УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

321
13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

7

1.763.068.355,58
1.760.625.418,72
2.442.936,86

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
01

Општи приходи и примања буџета

03

Социјални доприноси

04

Сопствени приходи буџетских корисника

05

Донације од иностраних земаља

06

Донације од међународних организација

07

Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

56

Финансијска помоћ ЕУ

71

70.976.730.305,00
22.961.200.000,00
6.366.385,00
211.328.189,72
6.400.000,00
4.205.000,00
47.726.958.504,41
12.510.000,00
47.762.225,87

ПОРЕЗИ
01

711

16.418.452.000,00

Општи приходи и примања буџета

16.418.452.000,00

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ
01

714
01

73

16.400.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

16.400.000.000,00

ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

18.452.000,00

Општи приходи и примања буџета

18.452.000,00

ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ
01

Општи приходи и примања буџета

05

Донације од иностраних земаља

06

Донације од међународних организација

07

Трансфери од других нивоа власти

56

Финансијска помоћ ЕУ

47.807.303.730,28
21.978.000,00
6.400.000,00
4.205.000,00
47.726.958.504,41
47.762.225,87

ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА

731
05

732

6.400.000,00

Донације од иностраних земаља

6.400.000,00

ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

51.967.225,87

06

Донације од међународних организација

56

Финансијска помоћ ЕУ

01

Општи приходи и примања буџета

21.978.000,00

07

Трансфери од других нивоа власти

47.726.958.504,41

01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

733

4.205.000,00
47.762.225,87

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

47.748.936.504,41

ДРУГИ ПРИХОДИ

74

741

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

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
01

742

6.046.766.000,00

Општи приходи и примања буџета

6.046.766.000,00

227.605.695,00

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА
01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

138.950.695,00

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ

4.800.000,00

01

Општи приходи и примања буџета

743

88.655.000,00

4.800.000,00

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА

744
08

745

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

12.510.000,00

450.212.494,72

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ
01

12.510.000,00

Општи приходи и примања буџета

377.835.000,00

3

И зво р
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Економска
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04

77

Опис

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА

Сопствени приходи буџетских корисника

72.377.494,72

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
01

Општи приходи и примања буџета

03

Социјални доприноси

771

2.714.000,00
6.366.385,00

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
03

5.766.385,00

Социјални доприноси

5.766.385,00

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ

772
01

Општи приходи и примања буџета

03

Социјални доприноси

09

600.000,00

Примања од продаје нефинансијске имовине

09

812

400.000,00

Примања од продаје нефинансијске имовине

400.000,00

400.000,00

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ
09

Примања од продаје нефинансијске имовине

400.000,00

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА

82
09

821

10.230.000,00

Примања од продаје нефинансијске имовине

10.230.000,00

10.000.000,00

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ
09

822

Примања од продаје нефинансијске имовине

10.000.000,00

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ
09

823
09

200.000,00

Примања од продаје нефинансијске имовине

200.000,00

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ

30.000,00

Примања од продаје нефинансијске имовине

30.000,00

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

9
10

Примања од домаћих задуживања

12

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

91
10

16.010.000,00

2.300.000.000,00

Примања од домаћих задуживања

2.300.000.000,00

ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА
10

92
12

921

2.300.000.000,00

Примања од домаћих задуживања

2.300.000.000,00

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

16.010.000,00

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

16.010.000,00

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
12

2.316.010.000,00
2.300.000.000,00

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА

911

10.630.000,00
10.630.000,00

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

81

3.314.000,00
2.714.000,00

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

8

9.080.385,00

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

16.010.000,00
16.010.000,00

4

Преглед планираних прихода и примања
Извор
финанси
рања

Назив

Укупно

01

Општи приходи и примања буџета

22.961.200.000,00

03

Социјални доприноси

04

Сопствени приходи буџетских корисника

05

Донације од иностраних земаља

6.400.000,00

06

Донације од међународних организација

4.205.000,00

07

Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

12.510.000,00

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

10.630.000,00

10

Примања од домаћих задуживања

12

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

56

Финансијска помоћ ЕУ

6.366.385,00
211.328.189,72

47.726.958.504,41

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

Укупно:

75.189.698.272,69

5

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

Економска
класификација

4

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА

Опис

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

71.620.292.755,99

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

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

818.172.559,82

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

94.705.489,74

56

Финансијска помоћ ЕУ

41

21.228.593.326,21
6.366.385,00
204.557.189,72
6.200.000,00
4.205.000,00
47.726.258.504,41
12.410.000,00
600.000,00
1.458.000.000,00
16.010.000,00

44.214.301,09

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

3.696.249.619,25

01

Општи приходи и примања буџета

03

Социјални доприноси

04

Сопствени приходи буџетских корисника

07

Трансфери од других нивоа власти

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

01

Општи приходи и примања буџета

03

Социјални доприноси

07

Трансфери од других нивоа власти

01

Општи приходи и примања буџета

03

Социјални доприноси

07

Трансфери од других нивоа власти

01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

733.000,00

07

Трансфери од других нивоа власти

660.000,00

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

62.500,00

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

100.358.067,79

3.600.021.922,84
6.366.385,00
5.948.545,00
83.777.766,41
20.000,00
115.000,00

2.840.696.658,35

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

411

412

2.772.250.724,63
185.000,00
68.260.933,72

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

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

НАКНАДЕ У НАТУРИ

413

414
01

Општи приходи и примања буџета

03

Социјални доприноси

04

Сопствени приходи буџетских корисника

38.137.375,11
36.661.875,11

20.000,00

90.180.067,79
6.150.000,00
4.028.000,00

96.932.572,41

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

415
01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

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

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

416
01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

07

Трансфери од других нивоа власти

01

Општи приходи и примања буџета

33.087.900,00
252.000,00
1.150.000,00

ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК

417

34.489.900,00

104.174.000,00
104.174.000,00
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КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

2.760.004.482,65

01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

05

Донације од иностраних земаља

06

Донације од међународних организација

07

Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

12

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

40.583.045,30

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

24.069.494,21

56

Финансијска помоћ ЕУ

421

2.440.577.089,43
193.522.644,72
6.070.000,00
4.205.000,00
29.368.000,00
2.110.000,00
580.000,00
10.000,00

18.909.208,99

436.275.208,79

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

05

Донације од иностраних земаља

06

Донације од међународних организација

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

206.045,30

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

257.934,00

56

Финансијска помоћ ЕУ

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

263.204,98

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

422

88.264.651,93

01

Општи приходи и примања буџета

54.013.286,14

04

Сопствени приходи буџетских корисника

26.780.000,00

05

Донације од иностраних земаља

06

Донације од међународних организација

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

1.201.000,00

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

1.895.371,79

56

Финансијска помоћ ЕУ

423

10.000,00
702.000,00
800.000,00

2.862.994,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

802.271.016,57

01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

05

Донације од иностраних земаља

06

Донације од међународних организација

07

Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

24.943.000,00

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

12.065.980,89

56

Финансијска помоћ ЕУ

424

697.542.361,93
49.912.150,00
3.270.000,00
564.000,00
1.916.000,00
790.000,00
30.000,00

11.237.523,75

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

744.135.978,00

01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

05

Донације од иностраних земаља

06

Донације од међународних организација

07

Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

12

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

11.420.000,00

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

5.790.254,66

56

Финансијска помоћ ЕУ

619.181.523,34
81.186.000,00
2.700.000,00
2.862.000,00
16.185.000,00
1.245.000,00
520.000,00
10.000,00

3.036.200,00

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

425
01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

07

Трансфери од других нивоа власти

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

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

7

И зво р
ф ина нс ира ња

Економска
класификација

426

Опис

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА

МАТЕРИЈАЛ

571.830.868,50

01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

05

Донације од иностраних земаља

07

Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

1.955.000,00

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

4.059.952,87

56

Финансијска помоћ ЕУ

542.347.194,65
19.359.434,72
75.000,00
2.440.000,00
75.000,00
10.000,00

1.509.286,26

ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

44
01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

441

113.000.830,84
423.000,00

ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА
01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

444

112.537.830,84
112.427.830,84
110.000,00

886.000,00

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

45

113.423.830,84

573.000,00
313.000,00

СУБВЕНЦИЈЕ

6.683.559.217,12

01

Општи приходи и примања буџета

5.719.935.952,12

07

Трансфери од других нивоа власти

900.000.000,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

451

63.623.265,00

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА

6.136.328.527,87

01

Општи приходи и примања буџета

5.173.705.262,87

07

Трансфери од других нивоа власти

900.000.000,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

453

62.623.265,00

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА
01

Општи приходи и примања буџета

49.313.689,25

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

454
01

Општи приходи и примања буџета

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

46

49.313.689,25
497.917.000,00
496.917.000,00
1.000.000,00

ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

56.377.967.821,11

01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

07

Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

10

Примања од домаћих задуживања

12

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

713.731.249,52

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

70.635.995,53

56

Финансијска помоћ ЕУ

462

7.370.961.745,96
221.000,00
46.713.112.738,00
10.000.000,00
1.458.000.000,00
16.000.000,00

25.305.092,10

10.349.286,40

ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

01

Општи приходи и примања буџета

6.002.119.834,83

07

Трансфери од других нивоа власти

46.713.112.738,00

12

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

56

Финансијска помоћ ЕУ

463

4.055.000,00
40.000,00
6.254.286,40

53.436.672.052,25

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

16.000.000,00
703.731.249,52
1.708.229,90

ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА

464
01

Општи приходи и примања буџета

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

10

Примања од домаћих задуживања

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

465

2.453.016.960,60
945.016.960,60
10.000.000,00
1.458.000.000,00
10.000.000,00
30.000.000,00

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

477.929.521,86

01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

34.381.709,13

56

Финансијска помоћ ЕУ

23.596.862,20

419.769.950,53
181.000,00
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СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

472

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

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

48

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

ОСТАЛИ РАСХОДИ
01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

05

Донације од иностраних земаља

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

481

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

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
01

482

559.689.374,60

Општи приходи и примања буџета

559.689.374,60

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ
01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

05

Донације од иностраних земаља

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

483

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

113.786.074,78

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА
01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

484

112.490.074,78
1.296.000,00

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

485

Општи приходи и примања буџета

1.000.000,00

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

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

49

160.000,00

Општи приходи и примања буџета

01

5

858.239.565,74
858.239.565,74

СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ

499

3.959.000,00
3.799.000,00

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

1.000.000,00

858.239.565,74

Општи приходи и примања буџета

858.239.565,74

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

1.751.044.631,18

01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

05

Донације од иностраних земаља

200.000,00

07

Трансфери од других нивоа власти

700.000,00

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

10

Примања од домаћих задуживања

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

36.208.123,90

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

17.241.794,23

56

Финансијска помоћ ЕУ

51

834.245.788,27
6.771.000,00

100.000,00
10.030.000,00
842.000.000,00

3.547.924,78

ОСНОВНА СРЕДСТВА

1.617.821.397,91

01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

05

Донације од иностраних земаља

200.000,00

07

Трансфери од других нивоа власти

700.000,00

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

10

Примања од домаћих задуживања

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

36.188.123,90

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

17.241.794,23

56

Финансијска помоћ ЕУ

711.122.555,00
6.721.000,00

100.000,00
842.000.000,00

3.547.924,78

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

511
01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

10

Примања од домаћих задуживања

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

577.973.716,42
414.095.543,00
20.000,00
135.000.000,00
28.858.173,42
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512

Опис

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА

МАШИНЕ И ОПРЕМА

225.698.833,25

01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

05

Донације од иностраних земаља

200.000,00

07

Трансфери од других нивоа власти

700.000,00

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

7.139.950,48

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

5.060.357,77

56

Финансијска помоћ ЕУ

204.271.372,00
5.431.000,00

100.000,00

2.796.153,00

752.140.200,00

ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА

513
01

Општи приходи и примања буџета

37.102.600,00

10

Примања од домаћих задуживања

707.000.000,00

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

56

Финансијска помоћ ЕУ

8.036.400,00
1.200,00

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

515
01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

56

Финансијска помоћ ЕУ

52

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

133.223.233,27

ЗАЛИХЕ
01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

521

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

РОБНЕ РЕЗЕРВЕ
01

Општи приходи и примања буџета

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

133.123.233,27
123.123.233,27
10.000.000,00

ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ

100.000,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

50.000,00

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

30.000,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

523

20.000,00

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

6
01

Општи приходи и примања буџета

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

61

898.360.885,52
920.000.000,00

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
01

Општи приходи и примања буџета

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

611

1.818.360.885,52

1.798.360.885,52
878.360.885,52
920.000.000,00

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА

1.798.360.885,52

01

Општи приходи и примања буџета

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

920.000.000,00

НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

20.000.000,00

62
01

621

878.360.885,52

Општи приходи и примања буџета

20.000.000,00

20.000.000,00

НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
01

Општи приходи и примања буџета

20.000.000,00

10

Преглед планираних расхода
Извор
финанси
рања

Назив

Укупно

01

Општи приходи и примања буџета

22.961.200.000,00

03

Социјални доприноси

04

Сопствени приходи буџетских корисника

05

Донације од иностраних земаља

6.400.000,00

06

Донације од међународних организација

4.205.000,00

07

Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

12.510.000,00

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

10.630.000,00

10

Примања од домаћих задуживања

12

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

56

Финансијска помоћ ЕУ

6.366.385,00
211.328.189,72

47.726.958.504,41

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

Укупно:

11

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

Опис
1

Економска класификација

Планирана средства

2

3

I

УКУПНА СРЕДСТВА (II+III)

II

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3)

1.

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

7

70.976.730.305,00

2.

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

8

10.630.000,00

3.

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

9

2.316.010.000,00

3.1. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА

91

2.300.000.000,00

3.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

92

16.010.000,00

3

1.886.327.967,69

4+5+6

75.189.698.272,69

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

3+7+8+9

75.189.698.272,69

7+8+9

73.303.370.305,00

4.

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

4

71.620.292.755,99

5.

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

5

1.751.044.631,18

6.

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

6

1.818.360.885,52

6.1. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

61

1.798.360.885,52

6.2. НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

62

20.000.000,00

V

УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

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

0,00

Износ корекције буџетског дефицита – планирани издаци за

Део 62

VI набавку финансијске имовине, који се у смислу одредаба Закона о

20.000.000,00

буџетском систему сматрају расходима

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

ДЕО ИЗДАТАКА ИСКАЗАН У РАЧУНУ ФИНАНСИРАЊА (6.2- VI)

X

ДЕО СРЕДСТАВА РАЧУНА ФИНАНСИРАЊА (3.2.-IX)

(7+8)-(4+5)

-2.383.977.082,17

(7+8)-(4+5+део 62)

-2.403.977.082,17

62 део

0,00

92-62 део

16.010.000,00

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

91-61

501.639.114,48

(X+XI)

517.649.114,48

XIV СВЕГА ЗА ПОКРИЋЕ УКУПНОГ ФИСКАЛНОГ ДЕФИЦИТА

(XII+XIII)

2.403.977.082,17

(VIII+XIV)

0,00

XI

XV

3

ИЗНОС УКУПНОГ ФИСКАЛНОГ ДЕФИЦИТА КОЈИ ОСТАЈЕ
НЕПОКРИВЕН

1.886.327.967,69

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

Редни број

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

1

1

2

3

УКУПНА ВРЕДНОСТ
ПРОЈЕКТА ЗА ЦЕО ПЕРИОД
(У ЕУР)

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

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

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

7

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

8

ИНТЕРРЕГ пројекат "Инклузивна заједница"

"Ревитализација навигационе инфраструктуре канала
Бегеј", број СП 520
Развој пословног окружења образовањем радне снаге
10 у складу са потребама тржишта -"COMMON"
9

„Јачање образовних капацитета у области
инжењерства буке и вибрације развојем
11 компетенција и сарадње између интересних група
- SENVIBE“
Заједнички развој прекограничне мреже
12 бициклистичких стаза која има приступ природи –
EcoBikeNet HUSRB/1903/21/0113
„Активна мрежа сензпора за мониторинг и евалуацију
окружења ради заштите и сврсисходне употребе
13 влажних станишта и других површинских вода СеНС
Wetlands ХР-РС 135“

14

КОРИСНИК ПРОЈЕКТА
СРЕДСТВА
СРЕДСТВА ЗА
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ СУФИНАНСИРАЊЕ

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

6

ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
СРЕДСТАВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У
2021. ГОДИНИ

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

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

3

4

5

(У ЕУР)

(У ДИН)

6

7

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

8

9

Покрајински секретаријат за пољопривреду,
водопривреду и шумарство

54.000,07

9.529,43

10,00

1.200,00

7.440.000,00

3.600.000,00

Покрајински секретаријат за пољопривреду,
водопривреду и шумарство

561.824,50

99.145,50

66.980,00

8.037.600,00

38.859.600,00

26.755.200,00

Покрајински секретаријат за пољопривреду,
водопривреду и шумарство

757.336,40

133.647,60

6.000,00

720.000,00

3.194.600,00

78.812.000,00

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

588.017,84

11.246,00

167.278,65

20.407.995,30

0,00

20.407.995,30

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

44.127,75

7.787,25

0,00

0,00

0,00

1.200.000,00

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

36.237,03

6.394,77

26.238,40

3.148.608,00

2.178.902,28

0,00

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

98.280,00

39.312,00

58.968,00

6.934.005,84

2.358.720,00

0,00

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

7.809,37

1.378,13

350,00

42.000,00

0,00

0,00

Покрајински секретаријат за регионални развој,
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

109.777,50

19.372,50

82,00

10.000,00

3.509.261,00

6.996.944,00

Покрајински секретаријат за регионални развој,
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

188.735,96

33.306,35

82,00

10.000,00

20.555.803,20

20.705.291,00

Покрајински секретаријат за урбанизам и
заштиту животне средине

867.749,00

0,00

27.626,05

3.315.125,79

10.000,00

2.885.760,00

Покрајински секретаријат за урбанизам и
заштиту животне средине

353.735,70

11.346,75

45.721,56

5.486.587,00

1.510.000,00

5.486.587,00

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

59.969,20

10.582,81

58.529,88

7.316.234,40

0,00

1.280.571,78

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

76.421,80

13.486,20

83.798,13

10.474.765,94

0,00

384.186,73

118.150,00

20.850,00

81.194,70

10.149.337,74

0,00

5.624.286,26

170.061,54

30.010,86

31.160,00

3.895.000,00

5.000.000,00

3.895.000,00

3.047.264,79

537.752,61

225.000,00

27.000.000,00

432.000,00

75.000.000,00

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

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

Покрајински секретаријат за спорт
и омладину

179.235,28

31.629,76

77.769,25

9.332.310,00

15.000,00

1.972.128,00

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

Покрајински секретаријат за спорт
и омладину

224.327,27

39.587,16

24.554,13

2.946.495,93

15.000,00

2.924.969,00

Покрајински секретаријат за привреду
и туризам

112.914,00

19.926,00

0,00

0,00

13.348.800,00

0,00

Покрајински секретаријат за привреду
и туризам

66.124,73

11.669,08

2.418,24

290.188,95

1.566.291,05

0,00

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

70.854,30

12.503,70

10.007,20

1.250.900,31

0,00

147.167,29

7.792.954,03

1.100.464,46

993.768,19

120.768.355,20

99.993.977,53

258.078.086,36

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

13

Члан 6
ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА ПЕРИОД 2021 - 2023 ГОДИНЕ
Табела 1.

П ро гра м с ка
с тру кту ра

Раздео
05

Намена

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

Планирана
средства
за 2021. годину

Планирана
средства
за 2022.
годину

Планирана
средства
за 2023.
годину

891.046.200,00

723.760.000,00

238.000.000,00

01011001 Администрација, управљање и инспецијски надзор

900.000,00

0,00

0,00

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

900.000,00

0,00

0,00

3.006.000,00

0,00

0,00

306.000,00

0,00

0,00

2.700.000,00

0,00

0,00

380.000.000,00

0,00

0,00
0,00

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

61.000.000,00

0,00

319.000.000,00

0,00

0,00

462.000.000,00

700.000.000,00

238.000.000,00

74.000.000,00

112.000.000,00

38.000.000,00

388.000.000,00

588.000.000,00

200.000.000,00

45.140.200,00

23.760.000,00

0,00

45.140.200,00

23.760.000,00

0,00

450.000,00

0,00

0,00

450.000,00
300.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

150.000,00

0,00

0,00

122.548.056,42

60.000.000,00

0,00

1.011.040,00
1.011.040,00

0,00
0,00

0,00
0,00

23.488.000,00
1.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.040.000,00
100.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

12.591.000,00
100.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

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

3.326.000,00
100.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

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

50.000,00
6.080.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

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

100.000,00
1.300.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Остале некретнине и опрема
04015006 Држимо се заједно

06

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

20011005 Развој стручно истраживачког рада у области образовања
Административна опрема

07

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

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

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

1.300.000,00

0,00

0,00

13.419.390,37

0,00

0,00

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

13.419.390,37
72.026.252,63

0,00
60.000.000,00

0,00
0,00

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

72.026.252,63
11.303.373,42

60.000.000,00
0,00

0,00
0,00

65.373,42
20.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Пројектно планирање
Опрема за саобраћај

2.300.000,00
600.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Административна опрема
Опрема за образовање, науку, културу и спорт

4.018.000,00
1.950.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

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

1.400.000,00
350.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

600.000,00
100.000.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.160.000,00

0,00

0,00

350.000,00
350.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

810.000,00
510.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

300.000,00
1.500.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.500.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

Изградња зграда и објеката
Капитално одржавање зграда и објеката

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

08

09

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

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

10

Административна опрема

14

П ро гра м с ка
с тру кту ра

Раздео
11

Намена

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

Планирана
средства
за 2021. годину

Планирана
средства
за 2022.
годину

Планирана
средства
за 2023.
годину

500.000,00

0,00

0,00

24.285.357,77

2.000.000,00

0,00

03011001 Међурегионална сарадња

185.357,77

0,00

0,00

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

185.357,77

0,00

0,00

6.100.000,00

0,00

0,00

Административна опрема
06081007 Администрација и управљање

6.100.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00
1.000.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

17.000.000,00

2.000.000,00

0,00

17.000.000,00
14.530.761,24

2.000.000,00
0,00

0,00
0,00

51.153,00

0,00

0,00

51.153,00

0,00

0,00

1.902.000,00
751.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

300.000,00
851.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4.875.571,78

0,00

0,00

2.200.000,00

0,00

0,00

2.675.571,78

0,00

0,00

2.915.036,46
1.215.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.700.036,46
3.150.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2.050.000,00
650.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

450.000,00

0,00

0,00

1.637.000,00
1.487.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

150.000,00
550.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

550.000,00
550.000,00
1.000.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

13011005 Администрација, управљање и надзор

100.000,00

0,00

0,00

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

100.000,00

0,00

0,00

900.000,00

0,00

0,00

200.000,00
700.000,00
19.700.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

15071001 Развој туристичког потенцијала АП Војводине

11.000.000,00

0,00

0,00

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

11.000.000,00

0,00

0,00

8.700.000,00
8.700.000,00
337.968.750,48

0,00
0,00
950.000.000,00

0,00
0,00
400.000.000,00

06061011 АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА

2.700.000,00

0,00

0,00

Административна опрема
Нематеријална имовина
15051022 Пројектно планирање

2.200.000,00
500.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

28.792.800,00
28.792.800,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Нематеријална имовина
Софтвер за успостављање јединственог управног места и развој сервиса е-управе у јединицама локалне
06085009 самоуправе
Нематеријална имовина
12 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Заједнички развој прекограничне мреже бициклистичких стаза која има приступ природи (Јоинт
04047008 девелопмент оф цросс-бордер бицyцле нетwорк аццессинг натуре) ХУСРБ/1903/21/0113 ЕцоБикеНет
Административна опрема
04051003 Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине
Административна опрема
Опрема за заштиту животне средине
Нематеријална имовина
"Активна мрежа сензора за мониторинг и евалуацију окружења ради заштите и сврсисходне употребе
04054008 влажних станишта и других површинских вода" СеНс Wетландс ХР-РС 135
Административна опрема
Нематеријална имовина
ПЗЗП - Заштита кључних животињских врста Панонских степа у прекограничном подручју
04054010 ПАННОНСТЕППЕС ХУСРБ/1602/12/0065
Административна опрема
Нематеријална имовина
04054011 „Управљање инвазивним биљним врстама у сливу реке Саве" САВА ТИЕС ДТП 2-096-2.3
Административна опрема
Опрема за заштиту животне средине
Нематеријална имовина
Заштита и обнова еколошке повезаности „Мура-Драва-Дунав" ЛИФЕ ЛИНЕ МДД ДТП3-308-2.3
(„Протецтинг анд ресторинг ецологицал цоннецтивитy ин тхе Мура – Драва-Данубе ривер цорридор
04054014 тхроугх/цросс сецториал цооператион)
Административна опрема
14

Нематеријална имовина
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

05011001 Стручни, административни и надзорни послови
15

16

17

Административна опрема
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

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

Пројектно планирање
УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Пројектно планирање
Набавка 2 дигитална линеарна акцелератора са системом за планирање, РВ системом, дозиметријом и
имобилизационим сетом, са адаптацијом простора и системом за планирање, Институт за онкологију
15055014 Војводине

6.475.950,48

0,00

0,00

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

6.475.950,48
150.000.000,00

0,00
550.000.000,00

0,00
0,00

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

150.000.000,00
150.000.000,00

550.000.000,00
400.000.000,00

0,00
400.000.000,00

150.000.000,00
133.123.233,27

400.000.000,00
0,00

400.000.000,00
0,00

133.123.233,27
133.123.233,27

0,00
0,00

0,00
0,00

18

Изградња зграда и објеката
ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ

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

15

П ро гра м с ка
с тру кту ра

Раздео
19

Планирана
средства
за 2021. годину

Планирана
средства
за 2022.
годину

Планирана
средства
за 2023.
годину

102.220.272,00

0,00

0,00

20.484.000,00

0,00

0,00

Капитално одржавање зграда и објеката

1.800.000,00

0,00

0,00

Пројектно планирање

2.000.000,00

0,00

0,00

16.324.000,00

0,00

0,00

360.000,00

0,00

0,00

12.888.672,00

0,00

0,00
0,00

Намена

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

06061005 Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа

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

Административна опрема
УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

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

Нематеријална имовина
СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

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

507.900,00

0,00

12.380.772,00

0,00

0,00

58.747.600,00

0,00

0,00

30.487.600,00

0,00

0,00

28.260.000,00

0,00

0,00

10.100.000,00

0,00

0,00

10.100.000,00
2.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00
960.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

160.000,00

0,00

0,00

130.000,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

800.000,00

0,00

0,00

200.000,00
600.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.751.044.631,18 1.735.760.000,00 638.000.000,00

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

08

09

10

11
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05

Планирана средства
за 2021. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
01021002 Подршка уређењу пољопривредног земљишта
01021003 Подршка коришћењу пољопривредног земљишта
01031001 Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ
01061001 Одрживи развој и унапређење шумарства
01061002 Одрживи развој и унапређење ловства
04011001 Уређење и коришћење вода
04011002 Заштита вода од загађивања
04011003 Уређење, коришћење и заштита од вода
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ОАСИС - Комплементарни туристички развој Киштелека и Кањиже заснован на природним ресурсима као
10014025 међуповезаним различитим елементима регионалног туристичког система
20021002 Модернизација инфраструктуре предшколских установа
20031002 Двојезичка настава у основним школама
20031005 Образовање одраслих
20031006 Модернизација инфраструктуре основних школа
20041004 Двојезичка настава у средњим школама
20041005 Модернизација инфраструктуре средњих школа
20071006 Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА
12021001 Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног културног наслеђа
Подршка развоју библиотечко-информационе делатности и библиотечко-информационе делатности Савеза
12021003 слепих Војводине
12021025 Обнова, заштита, ревитализација и промоција културног наслеђа Сремских Карловаца
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО
18024017 Пилот пројекат раног откривања рака плућа на територији АП Војводине
18071001 Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина
18075007 Изградња објекта Каменица 3 са Центром за уређај за позитронску емисиону томографију (ПЕТ центар)
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА
09021014 Развој услуга социјалне заштите-Програм унапређења социјалне заштите у АПВ
10011015 Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ
ДОДЕЛА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕ
06024001 У СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
06081001 ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ
САМОУПРАВУ
06011003 Подршка раду Фонда "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине
15051001 Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја
15051021 Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине
19021001 Помоћ избеглим и расељеним лицима и сарадња у региону

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

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

16.123.265,00

13

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

85.700.000,00
17.000.000,00
68.700.000,00

14

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

15

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

12

16

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

15.000.000,00
1.123.265,00

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

17
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07031001
08021001
15071001
15091001
15091003
15091005
15091013
17

Планирана средства
за 2021. годину

Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва
Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини
Развој туристичког потенцијала АП Војводине
Подршка развоју предузетништва, микро, малих и средњих привредних друштава
Подршка пословном удруживању и умрежавању
Подршка уметничким и старим занатима
Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација

УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
15051004 Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине
15051005 Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја
15051006 Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре
15051010 Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда
15051011 Подршка пројектима у области развоја спорта
15051022 Пројектно планирање
15055015 Изградња пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине"
Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде "Народно позориште-Народно казалиште-Нéпсзíнхáз" у
15055023 Суботици
15055030 Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља у општини Мали Иђош
15055031 Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бачка Топола
Реконструкција и доградња постојећих објеката и изградња нових објеката у оквиру комплекса дворца
15055032 Хертеленди у Бочару, Општина Нови Бечеј
15055038 Изградња објекта дома културе у Равном Селу

УКУПНО ТАБЕЛА 2:

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

УКУПНО ЗА 2021. ГОДИНУ:

15.145.862.267,93
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Члан 7
Овлашћује се Покрајинска влада за доношење одлука о задуживању током 2021. године ради
финансирања текуће ликвидности, у случајевима, по поступку, условима и правилима утврђеним
прописима који уређују јавни дуг.
Покретање поступка и услова задуживања предлаже покрајински орган надлежан за послове
финансија на основу ликвидних могућности буџета и услова на финансијском тржишту.
Номинални износ задуживања из става 1. овог члана може бити највише до износа од 600.000.000,00
динара.
Задуживање Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину, за потребе финансирања капиталних
инвестиционих расхода и издатака, планирано је овом одлуком у износу од укупно 2.300.000.000,00
динара, од чега се 1.838.000.000,00 динара планира повлачењем кредитних транши на основу
Покрајинске скупштинске одлуке о задуживању за финансирање капиталних инвестиционих расхода
(„Службени лист АП Војводине”, број 12/2020), а 462.000.000,00 динара по претходно усвојеном акту о
задуживању, а према поступку, условима и правилима утврђеним прописима који уређују јавни дуг.
Члан 8
Сталне апропријације утврђене овом одлуком представљају апропријације планиране за отплату
јавног дуга, те – као безусловне и неопозиве обавезе Аутономне покрајине Војводине – имају
приоритет у исплати у односу на остале расходе и издатке утврђене овом одлуком.
Сталне апропријације из става 1. овог члана утврђене су Програмом 2201 – Управљање јавним дугом у
износу од 1.910.784.716,36 динара.
Члан 9
Средства буџетске резерве утврђена су за 2021. годину у износу од 858.239.565,74 динара.
Стална буџетска резерва планирана је у износу од 20.000.000,00 динара и користиће се за намене
утврђене Законом о буџетском систему.
Средства која се овом одлуком не распоређују, већ се задржавају на име текуће буџетске резерве,
износе 838.239.565,74 динара.
О употреби средстава буџетске резерве одлучује Покрајинска влада на предлог покрајинског органа
управе надлежног за послове финансија.
Иницијативу за употребу средстава буџетске резерве, покрајинском органу управе надлежном за
послове финансија, подноси председник Покрајинске владе, осим у случајевима када је употреба
буџетске резерве предвиђена посебним актом Скупштине Аутономне покрајине Војводине или
Покрајинске владе.
Члан 10
Овлашћује се Покрајинска влада за давање сагласности и доношење аката потребних у поступку
спровођења програма, програмских активности и пројеката предвиђених овом одлуком, уколико
законом није другачије одређено.
За извршење буџета Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада одговара Скупштини
Аутономне покрајине Војводине, ако другим прописом није предвиђено другачије.
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II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 11

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

Е ко но мс ка
кл а с иф ика ција

Ф у нкцио нал на
кл а с иф ика ција

П ро гра м с ка
с тру кту ра

Г л а ва

П рогра м

Ра зде о

Назив

Планирана средства

01

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

0100

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине
Програм 2101
Програмска
активност 1001
111

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

411
01

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

110.598.482,61

Општи приходи и примања буџета

110.598.482,61
18.414.647,35

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

18.414.647,35
1.000,00

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

414

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

415

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
01

416

Општи приходи и примања буџета
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

417

01

Општи приходи и примања буџета

180.000,00
9.000.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

423

9.000.000,00
28.593.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

426

28.593.000,00
1.075.000,00

МАТЕРИЈАЛ
01

444

Општи приходи и примања буџета
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

465

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

482

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ
01

483
01

1.000,00
1.000,00

104.174.000,00
180.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

212.000,00
1.000,00

1.000,00
104.174.000,00

ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК

421

1.000,00
212.000,00

Општи приходи и примања буџета

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

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

40.000,00
400.000,00

Општи приходи и примања буџета

400.000,00

Извори финансирања за функцију 111
01

Општи приходи и примања буџета

272.721.129,96

Укупно за функцију 111

272.721.129,96

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

272.721.129,96
272.721.129,96

Укупно за програмску активност - 2101 1001
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160

Назив

Планирана средства

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

421

10.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
01

422

Општи приходи и примања буџета

10.000,00
190.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
01

423

Општи приходи и примања буџета

190.000,00
21.580.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

444

Општи приходи и примања буџета
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

01

483
01

21.580.000,00
5.000,00

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

5.000,00
1.000,00

Општи приходи и примања буџета

1.000,00

Извори финансирања за функцију 160
01

Општи приходи и примања буџета

21.786.000,00

Укупно за функцију 160

21.786.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
01

Општи приходи и примања буџета

21.786.000,00
21.786.000,00

Укупно за програмску активност - 2101 1003

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

Пројекат 4007
111

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

231.600,00

01

Општи приходи и примања буџета

231.600,00
54.000,00

01

Општи приходи и примања буџета

423
425

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

426
01

МАТЕРИЈАЛ

54.000,00
510.600,00

Општи приходи и примања буџета

510.600,00

Извори финансирања за функцију 111
01

Општи приходи и примања буџета

796.200,00

Укупно за функцију 111

796.200,00

Извори финансирања за пројекат 4007
01

Општи приходи и примања буџета

796.200,00
796.200,00

Укупно за пројекат - 2101 4007
Извори финансирања за програм Политички систем
01

Општи приходи и примања буџета

295.303.329,96

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

Општи приходи и примања буџета

295.303.329,96

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

295.303.329,96

Општи приходи и примања буџета

295.303.329,96

295.303.329,96

295.303.329,96

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 01
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Планирана средства

02

СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

0200

Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Програм 2101
Програмска
активност 1005
131

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

411
01

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

92.724.623,27

Општи приходи и примања буџета

92.724.623,27
15.438.649,78

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

15.438.649,78
1.100.000,00

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414

Општи приходи и примања буџета
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

01

415

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

416

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

421
01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

500.000,00
3.976.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

426

3.976.000,00
980.000,00

МАТЕРИЈАЛ
01

444

Општи приходи и примања буџета
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

465

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

482

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ
01

483
01

2.200.800,00
636.000,00

340.000,00
500.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

4.588.000,00
2.200.800,00

636.000,00
340.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

1.100.000,00
4.588.000,00

Општи приходи и примања буџета

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

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

20.000,00
20.000,00

Општи приходи и примања буџета

20.000,00

Извори финансирања за функцију 131
01

Општи приходи и примања буџета

123.731.073,05

Укупно за функцију 131

123.731.073,05

Извори финансирања за програмску активност 1005
01

Општи приходи и примања буџета

123.731.073,05
123.731.073,05

Укупно за програмску активност - 2101 1005
Извори финансирања за програм Политички систем
01

Општи приходи и примања буџета

123.731.073,05

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

Општи приходи и примања буџета

123.731.073,05

123.731.073,05

Свега за главу 0200 - Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине

123.731.073,05

Извори финансирања за раздео 02
01

Општи приходи и примања буџета

123.731.073,05

123.731.073,05

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 02
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03

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

0300

Покрајинска влада
Програм 2102
Програмска
активност 1001
111

Планирана средства

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

411
01

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

9.535.205,69

Општи приходи и примања буџета

9.535.205,69
1.589.311,74

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

1.589.311,74
49.850,00

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414

Општи приходи и примања буџета
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

01

416

Општи приходи и примања буџета
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

421

581.000,00
10.710.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
01

423

Општи приходи и примања буџета

10.710.000,00
5.660.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

424

5.660.000,00
100.000,00

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

426

100.000,00
800.000,00

МАТЕРИЈАЛ
01

444

Општи приходи и примања буџета
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

481

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

482

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ
01

483
01

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

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

49.850,00
451.000,00

Општи приходи и примања буџета

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

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

79.000,00
800.005,77

Општи приходи и примања буџета

800.005,77

Извори финансирања за функцију 111
01

Општи приходи и примања буџета

30.501.373,20

Укупно за функцију 111

30.501.373,20

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

30.501.373,20
30.501.373,20

Укупно за програмску активност - 2102 1001
Извори финансирања за програм Подршка раду Владе
01

Општи приходи и примања буџета

30.501.373,20
30.501.373,20

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

Општи приходи и примања буџета

30.501.373,20
30.501.373,20

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

Општи приходи и примања буџета

30.501.373,20

30.501.373,20

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 03
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04

СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

0400

Секретаријат покрајинске владе
Програм 2102
Програмска
активност 1002
111

Планирана средства

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

411
01

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

64.447.023,82

Општи приходи и примања буџета

64.447.023,82
10.730.429,47

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

10.730.429,47
642.827,24

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414

Општи приходи и примања буџета
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

01

415

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

416

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

421
01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

150.000,00
9.800.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

424

9.800.000,00
50.000,00

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
01

425

Општи приходи и примања буџета
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

426

780.000,00
4.000,00

ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА
01

444

Општи приходи и примања буџета
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

01

465

Општи приходи и примања буџета
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

01

482
01

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

МАТЕРИЈАЛ

441

1.509.188,82
71.000,00

620.000,00
150.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

2.601.000,00
1.509.188,82

71.000,00
620.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

642.827,24
2.601.000,00

Општи приходи и примања буџета

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

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

560.000,00
124.000,00

Општи приходи и примања буџета

124.000,00

Извори финансирања за функцију 111
01

Општи приходи и примања буџета

92.144.469,35

Укупно за функцију 111

92.144.469,35

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

Општи приходи и примања буџета

92.144.469,35
92.144.469,35

Укупно за програмску активност - 2102 1002
Извори финансирања за програм Подршка раду Владе
01

Општи приходи и примања буџета

92.144.469,35

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

Општи приходи и примања буџета

92.144.469,35

92.144.469,35
92.144.469,35

Свега за главу 0400 - Секретаријат покрајинске владе
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92.144.469,35
Општи приходи и примања буџета
01

92.144.469,35
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 04

25

Планирана средства
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Планирана средства

05

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

0500

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

Уређење и надзор у области пољопривреде
Администрација, управљање и инспецијски надзор
Пољопривреда
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

91.289.268,20

01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

70.340.896,65
20.948.371,55
15.199.663,15

01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

01

Општи приходи и примања буџета

411

412

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

413

11.711.759,29
3.487.903,86
699.402,82

НАКНАДЕ У НАТУРИ

414

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

415

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

416

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ
01

421

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

700.000,00
43.815.937,91

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

424

Општи приходи и примања буџета

43.815.937,91
600.000,00

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
01

426

Општи приходи и примања буџета

600.000,00
700.000,00

МАТЕРИЈАЛ
01

444

Општи приходи и примања буџета
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

463

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

465

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
01

481

Општи приходи и примања буџета
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

482

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

483

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА
01

515
01

5.000.000,00
213.000,00

5.205.000,00
700.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

2.220.920,69
5.000.000,00

213.000,00
5.205.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

699.402,82
2.220.920,69

Општи приходи и примања буџета

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

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

3.000.000,00
900.000,00

Општи приходи и примања буџета

900.000,00

Извори финансирања за функцију 421
01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

154.625.917,36
24.436.275,41

Укупно за функцију 421

179.062.192,77

Извори финансирања за програмску активност 1001
01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

154.625.917,36
24.436.275,41
179.062.192,77

Укупно за програмску активност - 0101 1001
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Извори финансирања за програм Уређење и надзор у области пољопривреде
01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

154.625.917,36
24.436.275,41

Укупно за програм 0101 - Уређење и надзор у области пољопривреде

Програм 0102
Програмска
активност 1001
421

179.062.192,77

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

426

30.000.000,00

МАТЕРИЈАЛ
01

451
01

463

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

01

481
01

Општи приходи и примања буџета

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

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

5.000.000,00
20.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

20.000.000,00

Извори финансирања за функцију 421
01

Општи приходи и примања буџета

196.807.000,00

Укупно за функцију 421

196.807.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

196.807.000,00
196.807.000,00

Укупно за програмску активност - 0102 1001

Програмска
активност 1002
421

Подршка уређењу пољопривредног земљишта
Пољопривреда

451
01

463
01

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Општи приходи и примања буџета

253.132.352,80

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

253.132.352,80
341.189.737,13

Општи приходи и примања буџета

341.189.737,13

Извори финансирања за функцију 421
01

Општи приходи и примања буџета

594.322.089,93

Укупно за функцију 421

594.322.089,93

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

Општи приходи и примања буџета

594.322.089,93
594.322.089,93

Укупно за програмску активност - 0102 1002

Програмска
активност 1003
421

Подршка коришћењу пољопривредног земљишта
Пољопривреда

424

2.000.000,00

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
01

451
01

463

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

01

465
01

Општи приходи и примања буџета

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

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

23.000.000,00
10.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

10.000.000,00

Извори финансирања за функцију 421
01

Општи приходи и примања буџета

590.000.000,00

Укупно за функцију 421

590.000.000,00
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Извори финансирања за програмску активност 1003
01

Општи приходи и примања буџета

590.000.000,00
590.000.000,00

Укупно за програмску активност - 0102 1003

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

Пројекат 4006
421
421

5.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
01

423

Општи приходи и примања буџета

5.000,00
4.430.200,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01
56

Општи приходи и примања буџета
Финансијска помоћ ЕУ
МАШИНЕ И ОПРЕМА

4.429.000,00
1.200,00
3.006.000,00

01

Општи приходи и примања буџета

3.006.000,00

512

Извори финансирања за функцију 421
01
56

Општи приходи и примања буџета
Финансијска помоћ ЕУ

7.440.000,00
1.200,00

Укупно за функцију 421

7.441.200,00

Извори финансирања за пројекат 4006
01
56

Општи приходи и примања буџета
Финансијска помоћ ЕУ

7.440.000,00
1.200,00
7.441.200,00

Укупно за пројекат - 0102 4006

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

Пројекат 5005
421
511

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
10

513
10

Примања од домаћих задуживања

61.000.000,00

ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА

61.000.000,00
319.000.000,00

Примања од домаћих задуживања

319.000.000,00

Извори финансирања за функцију 421
10

Примања од домаћих задуживања

380.000.000,00

Укупно за функцију 421

380.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 5005
10

Примања од домаћих задуживања

380.000.000,00
380.000.000,00

Укупно за пројекат - 0102 5005

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

Пројекат 5007
421
511

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
10

513
10

Примања од домаћих задуживања

74.000.000,00

ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА

74.000.000,00
388.000.000,00

Примања од домаћих задуживања

388.000.000,00

Извори финансирања за функцију 421
10

Примања од домаћих задуживања

462.000.000,00

Укупно за функцију 421

462.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 5007
10

Примања од домаћих задуживања

462.000.000,00
462.000.000,00

Укупно за пројекат - 0102 5007

28

И зво р
ф ина нс ира ња

Е ко но мс ка
кл а с иф ика ција

Ф у нкцио нал на
кл а с иф ика ција

П ро гра м с ка
с тру кту ра

Г л а ва

П рогра м

Ра зде о

Назив

Планирана средства

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

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

1.388.569.089,93
842.000.000,00
1.200,00

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

Програм 0103
Програмска
активност 1001
421

2.230.570.289,93

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

451
01

463

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

01

Општи приходи и примања буџета

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

Извори финансирања за функцију 421
01

Општи приходи и примања буџета

625.498.752,13

Укупно за функцију 421

625.498.752,13

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

625.498.752,13
625.498.752,13

Укупно за програмску активност - 0103 1001

Програмска
активност 1002
421

Кредитна подршка пољопривреди
Пољопривреда

465
01

621
01

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

22.000.000,00

Општи приходи и примања буџета
НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

22.000.000,00
20.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

20.000.000,00

Извори финансирања за функцију 421
01

Општи приходи и примања буџета

42.000.000,00

Укупно за функцију 421

42.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

Општи приходи и примања буџета

42.000.000,00
42.000.000,00

Укупно за програмску активност - 0103 1002
Извори финансирања за програм Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју
01

Општи приходи и примања буџета

667.498.752,13

Укупно за програм 0103 - Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју

29

667.498.752,13

И зво р
ф ина нс ира ња

Е ко но мс ка
кл а с иф ика ција

Ф у нкцио нал на
кл а с иф ика ција

П ро гра м с ка
с тру кту ра

Г л а ва

П рогра м

Ра зде о

Програм 0106
Програмска
активност 1001
422

Назив

Планирана средства

Развој шумарства и ловства
Одрживи развој и унапређење шумарства
Шумарство

451
01

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Општи приходи и примања буџета

189.942.157,94
189.942.157,94

Извори финансирања за функцију 422
01

Општи приходи и примања буџета

189.942.157,94

Укупно за функцију 422

189.942.157,94

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

189.942.157,94
189.942.157,94

Укупно за програмску активност - 0106 1001

Програмска
активност 1002
423

Одрживи развој и унапређење ловства
Лов и риболов

451
01

463

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

01

481

Општи приходи и примања буџета
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

01

484
01

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

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

1.000.000,00

Извори финансирања за функцију 423
01

Општи приходи и примања буџета

48.000.000,00

Укупно за функцију 423

48.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

Општи приходи и примања буџета

48.000.000,00
48.000.000,00

Укупно за програмску активност - 0106 1002
Извори финансирања за програм Развој шумарства и ловства
01

Општи приходи и примања буџета

237.942.157,94
237.942.157,94

Укупно за програм 0106 - Развој шумарства и ловства

Програм 0401
Програмска
активност 1001
421

Интегрално управљање водама
Уређење и коришћење вода
Пољопривреда

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

464.630.000,00

Општи приходи и примања буџета

464.630.000,00

Извори финансирања за функцију 421
01

Општи приходи и примања буџета

464.630.000,00

Укупно за функцију 421

464.630.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

464.630.000,00
464.630.000,00

Укупно за програмску активност - 0401 1001
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421

Назив

Планирана средства

Заштита вода од загађивања
Пољопривреда

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

90.800.000,00

Општи приходи и примања буџета

90.800.000,00

Извори финансирања за функцију 421
01

Општи приходи и примања буџета

90.800.000,00

Укупно за функцију 421

90.800.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

Општи приходи и примања буџета

90.800.000,00
90.800.000,00

Укупно за програмску активност - 0401 1002

Програмска
активност 1003
421

Уређење, коришћење и заштита од вода
Пољопривреда

451
01

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Општи приходи и примања буџета

3.010.200.000,00
3.010.200.000,00

Извори финансирања за функцију 421
01

Општи приходи и примања буџета

3.010.200.000,00

Укупно за функцију 421

3.010.200.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
01

Општи приходи и примања буџета

3.010.200.000,00
3.010.200.000,00

Укупно за програмску активност - 0401 1003

Пројекат 5004
421

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

422

5.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
01

Општи приходи и примања буџета
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

5.000,00
3.909.600,00

01
15
56

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

3.189.600,00
360.000,00
360.000,00

423

Извори финансирања за функцију 421
01
15

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

56

Финансијска помоћ ЕУ

3.194.600,00
360.000,00
360.000,00

Укупно за функцију 421

3.914.600,00

Извори финансирања за пројекат 5004
01
15

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

56

Финансијска помоћ ЕУ

3.194.600,00
360.000,00
360.000,00
3.914.600,00

Укупно за пројекат - 0401 5004
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Пројекат 5006
421

Назив

Планирана средства

Држимо се заједно
Пољопривреда

422

5.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
01

423

Општи приходи и примања буџета

5.000,00
1.248.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

424

Општи приходи и примања буџета

1.248.000,00
504.000,00

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
01

513
01
15
56

Општи приходи и примања буџета
ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА

504.000,00
45.140.200,00

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

37.102.600,00
8.036.400,00
1.200,00

Извори финансирања за функцију 421
01
15

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

56

Финансијска помоћ ЕУ

38.859.600,00
8.036.400,00
1.200,00

Укупно за функцију 421

46.897.200,00

Извори финансирања за пројекат 5006
01
15

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

56

Финансијска помоћ ЕУ

38.859.600,00
8.036.400,00
1.200,00
46.897.200,00

Укупно за пројекат - 0401 5006
Извори финансирања за програм Интегрално управљање водама
01
15

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

56

Финансијска помоћ ЕУ

3.607.684.200,00
8.396.400,00
361.200,00

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

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

56

Финансијска помоћ ЕУ

3.616.441.800,00

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

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

6.931.515.192,77

Извори финансирања за раздео 05
01
07
10
15

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

56

Финансијска помоћ ЕУ

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

6.931.515.192,77

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 05
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Назив

Планирана средства

06

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

0600

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице
Програм 0606
Програмска
активност 1003
111

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

423
01

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

20.015.000,00

Општи приходи и примања буџета

20.015.000,00

Извори финансирања за функцију 111
01

Општи приходи и примања буџета

20.015.000,00

Укупно за функцију 111

20.015.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
01

Општи приходи и примања буџета

20.015.000,00
20.015.000,00

Укупно за програмску активност - 0606 1003
Извори финансирања за програм Подршка раду органа јавне управе
01

Општи приходи и примања буџета

20.015.000,00
20.015.000,00

Укупно за програм 0606 - Подршка раду органа јавне управе

Програм 0607
Програмска
активност 1001
111

Систем јавне управе
Организација и спровођење државног стручног испита
Извршни и законодавни органи

423
01

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

5.700.000,00

Општи приходи и примања буџета

5.700.000,00

Извори финансирања за функцију 111
01

Општи приходи и примања буџета

5.700.000,00

Укупно за функцију 111

5.700.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

5.700.000,00
5.700.000,00

Укупно за програмску активност - 0607 1001

Програмска
активност 1004
111

Администрација и управљање
Извршни и законодавни органи

411
01

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

88.064.880,48

Општи приходи и примања буџета

88.064.880,48
14.662.802,61

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

413

14.662.802,61
1.062.762,68

НАКНАДЕ У НАТУРИ

414

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
01

415

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

416

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

421

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

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
01

1.062.762,68
3.800.000,00

Општи приходи и примања буџета

25.000,00
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422

Назив

200.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
01

423

Општи приходи и примања буџета

200.000,00
12.800.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

426

Општи приходи и примања буџета

12.800.000,00
15.000,00

МАТЕРИЈАЛ
01

444

Општи приходи и примања буџета
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

465

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

482

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ
01

483

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

01

485
01

Планирана средства

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

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

Извори финансирања за функцију 111
01

Општи приходи и примања буџета

125.329.870,36

Укупно за функцију 111

125.329.870,36

Извори финансирања за програмску активност 1004
01

Општи приходи и примања буџета

125.329.870,36
125.329.870,36

Укупно за програмску активност - 0607 1004
Извори финансирања за програм Систем јавне управе
01

Општи приходи и примања буџета

131.029.870,36
131.029.870,36

Укупно за програм 0607 - Систем јавне управе

Програм 1001
Програмска
активност 1003
840

Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини
Верске и остале услуге заједнице

481
01

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

33.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

33.000.000,00

Извори финансирања за функцију 840
01

Општи приходи и примања буџета

33.000.000,00

Укупно за функцију 840

33.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
01

Општи приходи и примања буџета

33.000.000,00
33.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1001 1003
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Програмска
активност 1004
840

Назив

Планирана средства

Подршка националним саветима националних мањина
Верске и остале услуге заједнице

481
01

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

61.600.000,00

Општи приходи и примања буџета

61.600.000,00

Извори финансирања за функцију 840
01

Општи приходи и примања буџета

61.600.000,00

Укупно за функцију 840

61.600.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1004
01

Општи приходи и примања буџета

61.600.000,00
61.600.000,00

Укупно за програмску активност - 1001 1004

Програмска
активност 1005
111

Развој вишејезичности на територији Аутономне покрајине Војводине
Извршни и законодавни органи

423

110.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

463
01

Општи приходи и примања буџета
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

110.000,00
7.500.000,00

Општи приходи и примања буџета

7.500.000,00

Извори финансирања за функцију 111
01

Општи приходи и примања буџета

7.610.000,00

Укупно за функцију 111

7.610.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1005
01

Општи приходи и примања буџета

7.610.000,00
7.610.000,00

Укупно за програмску активност - 1001 1005

Програмска
активност 1006
111

Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини
Извршни и законодавни органи

421
01

472

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

650.000,00

Општи приходи и примања буџета

650.000,00
130.000,00

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
01

Општи приходи и примања буџета
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

130.000,00
14.000.000,00

01

Општи приходи и примања буџета

14.000.000,00

481

Извори финансирања за функцију 111
01

Општи приходи и примања буџета

14.780.000,00

Укупно за функцију 111

14.780.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1006
01

Општи приходи и примања буџета

14.780.000,00
14.780.000,00

Укупно за програмску активност - 1001 1006
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Планирана средства

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

Пројекат 4025
111
463

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
56

465
56

Финансијска помоћ ЕУ

1.395.429,90

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

1.395.429,90
19.012.565,40

Финансијска помоћ ЕУ

19.012.565,40

Извори финансирања за функцију 111
56

Финансијска помоћ ЕУ

20.407.995,30

Укупно за функцију 111

20.407.995,30

Извори финансирања за пројекат 4025
56

Финансијска помоћ ЕУ

20.407.995,30
20.407.995,30

Укупно за пројекат - 1001 4025
Извори финансирања за програм Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
01
56

Општи приходи и примања буџета
Финансијска помоћ ЕУ

116.990.000,00
20.407.995,30

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

Програм 1602
Програмска
активност 1001
111

137.397.995,30

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

423
01

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

15.708.610,98

Општи приходи и примања буџета

15.708.610,98

Извори финансирања за функцију 111
01

Општи приходи и примања буџета

15.708.610,98

Укупно за функцију 111

15.708.610,98

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

15.708.610,98
15.708.610,98

Укупно за програмску активност - 1602 1001
Извори финансирања за програм Уређење и управљање у систему правосуђа
01

Општи приходи и примања буџета

15.708.610,98

Укупно за програм 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа

Програм 2001
Програмска
активност 1001
980

15.708.610,98

Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система
Администрација, управљање и надзор
Образовање некласификовано на другом месту
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

53.556.064,89

01

Општи приходи и примања буџета

53.556.064,89
8.917.084,80

01

Општи приходи и примања буџета

411
412

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

413

8.917.084,80
331.145,86

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414

Општи приходи и примања буџета
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

415

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

416

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ
01

Општи приходи и примања буџета

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

422

Назив
СТАЛНИ ТРОШКОВИ

101.976,75

Општи приходи и примања буџета

101.976,75
150.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
01

423

Општи приходи и примања буџета

150.000,00
10.653.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

424

Општи приходи и примања буџета

10.653.000,00
2.000,00

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

426

2.000,00
915.200,00

МАТЕРИЈАЛ

444

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
01

472

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

482

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

483
01

Планирана средства

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

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

15.000,00
10.000,00

Општи приходи и примања буџета

10.000,00

Извори финансирања за функцију 980
01

Општи приходи и примања буџета

78.400.000,00

Укупно за функцију 980

78.400.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

78.400.000,00
78.400.000,00

Укупно за програмску активност - 2001 1001

Програмска
активност 1002
980

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

423
01

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

6.500.000,00

Општи приходи и примања буџета

6.500.000,00

Извори финансирања за функцију 980
01

Општи приходи и примања буџета

6.500.000,00

Укупно за функцију 980

6.500.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

Општи приходи и примања буџета

6.500.000,00
6.500.000,00

Укупно за програмску активност - 2001 1002
Извори финансирања за програм Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система
01

Општи приходи и примања буџета

84.900.000,00

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

Назив

Планирана средства

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

463
07

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

553.200.000,00

Трансфери од других нивоа власти

553.200.000,00

Извори финансирања за функцију 910
07

Трансфери од других нивоа власти

553.200.000,00

Укупно за функцију 910

553.200.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
07

Трансфери од других нивоа власти

553.200.000,00
553.200.000,00

Укупно за програмску активност - 2002 1001

Програмска
активност 1002
910

Модернизација инфраструктуре предшколских установа
Предшколско и основно образовање

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

5.010.000,00

Општи приходи и примања буџета

5.010.000,00

Извори финансирања за функцију 910
01

Општи приходи и примања буџета

5.010.000,00

Укупно за функцију 910

5.010.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

Општи приходи и примања буџета

5.010.000,00
5.010.000,00

Укупно за програмску активност - 2002 1002

Програмска
активност 1003
910

Подизања квалитета предшколског васпитања
Предшколско и основно образовање

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

700.000,00

Општи приходи и примања буџета

700.000,00

Извори финансирања за функцију 910
01

Општи приходи и примања буџета

700.000,00

Укупно за функцију 910

700.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
01

Општи приходи и примања буџета

700.000,00
700.000,00

Укупно за програмску активност - 2002 1003
Извори финансирања за програм Предшколско васпитање
01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

5.710.000,00
553.200.000,00
558.910.000,00

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

Назив

Планирана средства

Основно образовање
Реализација делатности основног образовања
Предшколско и основно образовање

463
07

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

20.751.171.000,00

Трансфери од других нивоа власти

20.751.171.000,00

Извори финансирања за функцију 910
07

Трансфери од других нивоа власти

20.751.171.000,00

Укупно за функцију 910

20.751.171.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
07

Трансфери од других нивоа власти

20.751.171.000,00
20.751.171.000,00

Укупно за програмску активност - 2003 1001

Програмска
активност 1002
910

Двојезичка настава у основним школама
Предшколско и основно образовање

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

1.673.000,00

Општи приходи и примања буџета

1.673.000,00

Извори финансирања за функцију 910
01

Општи приходи и примања буџета

1.673.000,00

Укупно за функцију 910

1.673.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

Општи приходи и примања буџета

1.673.000,00
1.673.000,00

Укупно за програмску активност - 2003 1002

Програмска
активност 1004
910

Подизање квалитета основног образовања
Предшколско и основно образовање

463
01

481
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

5.935.000,00

Општи приходи и примања буџета
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

5.935.000,00
2.100.000,00

Општи приходи и примања буџета

2.100.000,00

Извори финансирања за функцију 910
01

Општи приходи и примања буџета

8.035.000,00

Укупно за функцију 910

8.035.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1004
01

Општи приходи и примања буџета

8.035.000,00
8.035.000,00

Укупно за програмску активност - 2003 1004

Програмска
активност 1005
910

Образовање одраслих
Предшколско и основно образовање

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

1.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

1.000.000,00

Извори финансирања за функцију 910
01

Општи приходи и примања буџета

1.000.000,00

Укупно за функцију 910

1.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1005
01

Општи приходи и примања буџета

1.000.000,00
1.000.000,00

Укупно за програмску активност - 2003 1005

39

И зво р
ф ина нс ира ња

Е ко но мс ка
кл а с иф ика ција

Ф у нкцио нал на
кл а с иф ика ција

П ро гра м с ка
с тру кту ра

Г л а ва

П рогра м

Ра зде о

Програмска
активност 1006
910

Назив

Планирана средства

Модернизација инфраструктуре основних школа
Предшколско и основно образовање

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

63.010.000,00

Општи приходи и примања буџета

63.010.000,00

Извори финансирања за функцију 910
01

Општи приходи и примања буџета

63.010.000,00

Укупно за функцију 910

63.010.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1006
01

Општи приходи и примања буџета

63.010.000,00
63.010.000,00

Укупно за програмску активност - 2003 1006

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

Пројекат 4007
910
462
01

ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

600.000,00

Општи приходи и примања буџета

600.000,00

Извори финансирања за функцију 910
01

Општи приходи и примања буџета

600.000,00

Укупно за функцију 910

600.000,00

Извори финансирања за пројекат 4007
01

Општи приходи и примања буџета

600.000,00
600.000,00

Укупно за пројекат - 2003 4007
Извори финансирања за програм Основно образовање
01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

74.318.000,00
20.751.171.000,00
20.825.489.000,00

Укупно за програм 2003 - Основно образовање

Програм 2004
Програмска
активност 1001
920

Средње образовање
Реализација делатности средњег образовања
Средње образовање

463
07

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

8.931.885.000,00

Трансфери од других нивоа власти

8.931.885.000,00

Извори финансирања за функцију 920
07

Трансфери од других нивоа власти

8.931.885.000,00

Укупно за функцију 920

8.931.885.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
07

Трансфери од других нивоа власти

8.931.885.000,00
8.931.885.000,00

Укупно за програмску активност - 2004 1001
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Програмска
активност 1002
920

Назив

Планирана средства

Подизање квалитета средњег образовања
Средње образовање

463
01

481
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

8.800.000,00

Општи приходи и примања буџета
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

8.800.000,00
1.465.000,00

Општи приходи и примања буџета

1.465.000,00

Извори финансирања за функцију 920
01

Општи приходи и примања буџета

10.265.000,00

Укупно за функцију 920

10.265.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

Општи приходи и примања буџета

10.265.000,00
10.265.000,00

Укупно за програмску активност - 2004 1002

Програмска
активност 1004
920

Двојезичка настава у средњим школама
Средње образовање

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

1.827.000,00

Општи приходи и примања буџета

1.827.000,00

Извори финансирања за функцију 920
01

Општи приходи и примања буџета

1.827.000,00

Укупно за функцију 920

1.827.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1004
01

Општи приходи и примања буџета

1.827.000,00
1.827.000,00

Укупно за програмску активност - 2004 1004

Програмска
активност 1005
920

Модернизација инфраструктуре средњих школа
Средње образовање

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

20.010.000,00

Општи приходи и примања буџета

20.010.000,00

Извори финансирања за функцију 920
01

Општи приходи и примања буџета

20.010.000,00

Укупно за функцију 920

20.010.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1005
01

Општи приходи и примања буџета

20.010.000,00
20.010.000,00

Укупно за програмску активност - 2004 1005
Извори финансирања за програм Средње образовање
01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

32.102.000,00
8.931.885.000,00
8.963.987.000,00

Укупно за програм 2004 - Средње образовање
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Програм 2007
Програмска
активност 1003
960

Назив

Планирана средства

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

463
07

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

299.918.000,00

Трансфери од других нивоа власти

299.918.000,00

Извори финансирања за функцију 960
07

Трансфери од других нивоа власти

299.918.000,00

Укупно за функцију 960

299.918.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
07

Трансфери од других нивоа власти

299.918.000,00
299.918.000,00

Укупно за програмску активност - 2007 1003

Програмска
активност 1004
960

Подизање квалитета ученичког стандарда
Помоћне услуге образовању

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

1.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

1.000.000,00

Извори финансирања за функцију 960
01

Општи приходи и примања буџета

1.000.000,00

Укупно за функцију 960

1.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1004
01

Општи приходи и примања буџета

1.000.000,00
1.000.000,00

Укупно за програмску активност - 2007 1004

Програмска
активност 1005
960

Регресирање превоза ученика средњих школа
Помоћне услуге образовању

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

151.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

151.000.000,00

Извори финансирања за функцију 960
01

Општи приходи и примања буџета

151.000.000,00

Укупно за функцију 960

151.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1005
01

Општи приходи и примања буџета

151.000.000,00
151.000.000,00

Укупно за програмску активност - 2007 1005

Програмска
активност 1006
960

Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда
Помоћне услуге образовању

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

3.010.000,00

Општи приходи и примања буџета

3.010.000,00

Извори финансирања за функцију 960
01

Општи приходи и примања буџета

3.010.000,00

Укупно за функцију 960

3.010.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1006
01

Општи приходи и примања буџета

3.010.000,00
3.010.000,00

Укупно за програмску активност - 2007 1006
Извори финансирања за програм Подршка у образовању ученика и студената
01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

155.010.000,00
299.918.000,00

Укупно за програм 2007 - Подршка у образовању ученика и студената
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Извори финансирања за главу 0600 - Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице
01
07
56

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

635.783.481,34
30.536.174.000,00
20.407.995,30

Финансијска помоћ ЕУ

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

31.192.365.476,64

Педагошки завод Војводине

0601
Програм 2001
Програмска
активност 1005
980

Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система
Развој стручно истраживачког рада у области образовања
Образовање некласификовано на другом месту
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

14.025.000,00

01

Општи приходи и примања буџета

14.025.000,00
2.335.300,00

01

Општи приходи и примања буџета

411
412

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

413

2.335.300,00
257.000,00

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01
04
13

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

01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

01
04
13

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

01
04
13

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

01
04
13

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

01
04
13

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

01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

01
04
13

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

01

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

9.000,00
55.000,00

01
04
13

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

30.000,00
5.000,00
20.000,00

414

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

415

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

421

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

424

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

425

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

426

МАТЕРИЈАЛ

444

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

482

43

230.000,00
12.000,00
15.000,00
470.000,00
450.000,00
20.000,00
1.390.000,00
1.300.000,00
40.000,00
50.000,00
1.270.000,00
1.200.000,00
20.000,00
50.000,00
370.000,00
300.000,00
50.000,00
20.000,00
4.007.929,00
3.887.929,00
75.000,00
45.000,00
870.000,00
850.000,00
20.000,00
290.000,00
260.000,00
30.000,00
1.563.000,00
1.390.000,00
93.000,00
80.000,00
9.000,00
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483

Назив
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

Планирана средства

10.000,00

01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
МАШИНЕ И ОПРЕМА

5.000,00
5.000,00
450.000,00

01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

400.000,00
50.000,00

512

Извори финансирања за функцију 980
01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за функцију 980

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

Извори финансирања за програмску активност 1005
01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

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

Укупно за програмску активност - 2001 1005
Извори финансирања за програм Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система
01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

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

26.672.229,00
400.000,00
300.000,00

27.372.229,00

Извори финансирања за главу 0601 - Педагошки завод Војводине
01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

26.672.229,00
400.000,00
300.000,00

27.372.229,00

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

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

07
13

Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

56

Финансијска помоћ ЕУ

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

31.219.737.705,64

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 06

44
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07

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

0700

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с
верским заједницама
Програм 1001
Програмска
активност 1001
820

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

451
01

454

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

01

463

Општи приходи и примања буџета
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

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

01

Општи приходи и примања буџета
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

400.000,00
7.300.000,00

01

Општи приходи и примања буџета

7.300.000,00

481

Извори финансирања за функцију 820
01

Општи приходи и примања буџета

8.600.000,00

Укупно за функцију 820

8.600.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

8.600.000,00
8.600.000,00

Укупно за програмску активност - 1001 1001
Извори финансирања за програм Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
01

Општи приходи и примања буџета

8.600.000,00

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

Програм 1201
Програмска
активност 1001
820

8.600.000,00

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

411
01

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

56.649.398,64

Општи приходи и примања буџета

56.649.398,64
9.432.124,87

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

9.432.124,87
587.754,48

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414

Општи приходи и примања буџета
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

415

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

416

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ
01

421

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

250.000,00
12.096.567,76

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

424
01

1.446.455,99
88.000,00

811.000,00
250.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

2.268.488,33
1.446.455,99

88.000,00
811.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

587.754,48
2.268.488,33

Општи приходи и примања буџета
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

12.096.567,76
100.000,00

Општи приходи и примања буџета

100.000,00
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МАТЕРИЈАЛ

855.000,00

Општи приходи и примања буџета

855.000,00
1.000,00

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
01

472

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА

01

482

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

01

Општи приходи и примања буџета

01

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

483

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

485
01

515
01

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

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

6.000,00
1.011.040,00

Општи приходи и примања буџета

1.011.040,00

Извори финансирања за функцију 820
01

Општи приходи и примања буџета

86.128.330,07

Укупно за функцију 820

86.128.330,07

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

86.128.330,07
86.128.330,07

Укупно за програмску активност - 1201 1001

Програмска
активност 1002
830

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

411
01

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

10.043.936,26

Општи приходи и примања буџета

10.043.936,26
1.672.315,39

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

1.672.315,39
75.566,21

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

414

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

415

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
01

416

Општи приходи и примања буџета
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

421

01

Општи приходи и примања буџета

200.000,00
5.741.295,71

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

424

5.741.295,71
70.000,00

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

426

70.000,00
310.000,00

МАТЕРИЈАЛ
01

465

Општи приходи и примања буџета
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

01

482

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

01

485
01

345.456,99
88.000,00

505.000,00
200.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

1.000.000,00
345.456,99

88.000,00
505.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

75.566,21
1.000.000,00

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД
СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА
Општи приходи и примања буџета
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310.000,00
800.000,00
800.000,00
3.000,00
3.000,00
15.000,00
15.000,00
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Назив

Планирана средства

Извори финансирања за функцију 830
01

Општи приходи и примања буџета

20.869.570,56

Укупно за функцију 830

20.869.570,56

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

Општи приходи и примања буџета

20.869.570,56
20.869.570,56

Укупно за програмску активност - 1201 1002

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

Програмска
активност 1003
820
481
01

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

3.750.000,00

Општи приходи и примања буџета

3.750.000,00

Извори финансирања за функцију 820
01

Општи приходи и примања буџета

3.750.000,00

Укупно за функцију 820

3.750.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
01

Општи приходи и примања буџета

3.750.000,00
3.750.000,00

Укупно за програмску активност - 1201 1003

Програмска
активност 1004
840

Уређење, администрација и управљање у области односа са верским заједницама
Верске и остале услуге заједнице
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

7.101.096,78

01

Општи приходи и примања буџета

7.101.096,78
1.182.332,61

01

Општи приходи и примања буџета

411
412

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

413

1.182.332,61
69.790,00

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414

Општи приходи и примања буџета
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

415

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

422
01
01

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

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

69.790,00
600.000,00

Општи приходи и примања буџета
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

53.300,00
50.000,00

Општи приходи и примања буџета

50.000,00

Извори финансирања за функцију 840
01

Општи приходи и примања буџета

9.499.722,88

Укупно за функцију 840

9.499.722,88

Извори финансирања за програмску активност 1004
01

Општи приходи и примања буџета

9.499.722,88
9.499.722,88

Укупно за програмску активност - 1201 1004
Извори финансирања за програм Уређење и развој система у области културе и информисања
01

Општи приходи и примања буџета

120.247.623,51

Укупно за програм 1201 - Уређење и развој система у области културе и информисања
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Програм 1202
Програмска
активност 1001
820

Назив

Планирана средства

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

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

30.810.400,00

Општи приходи и примања буџета

30.810.400,00

Извори финансирања за функцију 820
01

Општи приходи и примања буџета

30.810.400,00

Укупно за функцију 820

30.810.400,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

30.810.400,00
30.810.400,00

Укупно за програмску активност - 1202 1001

Програмска
активност 1002
820

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

463
01

481
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

5.000.000,00

Општи приходи и примања буџета
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

5.000.000,00
2.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

2.000.000,00

Извори финансирања за функцију 820
01

Општи приходи и примања буџета

7.000.000,00

Укупно за функцију 820

7.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

Општи приходи и примања буџета

7.000.000,00
7.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1202 1002

Програмска
активност 1003
820

Подршка развоју библиотечко-информационе делатности и
библиотечко-информационе делатности Савеза слепих Војводине
Услуге културе
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

5.000.000,00

01

Општи приходи и примања буџета
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

5.000.000,00
3.000.000,00

01

Општи приходи и примања буџета

3.000.000,00

463
481

Извори финансирања за функцију 820
01

Општи приходи и примања буџета

8.000.000,00

Укупно за функцију 820

8.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
01

Општи приходи и примања буџета

8.000.000,00
8.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1202 1003
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Планирана средства

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

Програмска
активност 1004
820
481
01

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

8.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

8.000.000,00

Извори финансирања за функцију 820
01

Општи приходи и примања буџета

8.000.000,00

Укупно за функцију 820

8.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1004
01

Општи приходи и примања буџета

8.000.000,00
8.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1202 1004

Програмска
активност 1005
820

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

463
01

481

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

3.313.300,00

Општи приходи и примања буџета

3.313.300,00
550.000,00

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
01

Општи приходи и примања буџета

550.000,00

Извори финансирања за функцију 820
01

Општи приходи и примања буџета

3.863.300,00

Укупно за функцију 820

3.863.300,00

Извори финансирања за програмску активност 1005
01

Општи приходи и примања буџета

3.863.300,00
3.863.300,00

Укупно за програмску активност - 1202 1005

Програмска
активност 1006
820

Подршка програмима Матице српске у области културе
Услуге културе

481
01

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

7.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

7.000.000,00

Извори финансирања за функцију 820
01

Општи приходи и примања буџета

7.000.000,00

Укупно за функцију 820

7.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1006
01

Општи приходи и примања буџета

7.000.000,00
7.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1202 1006

Програмска
активност 1025
820

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

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

64.500.000,00

Општи приходи и примања буџета

64.500.000,00

Извори финансирања за функцију 820
01

Општи приходи и примања буџета

64.500.000,00

Укупно за функцију 820

64.500.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1025
01

Општи приходи и примања буџета

64.500.000,00
64.500.000,00

Укупно за програмску активност - 1202 1025
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Планирана средства

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

Пројекат 4027
820
424
01

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

45.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

45.000.000,00

Извори финансирања за функцију 820
01

Општи приходи и примања буџета

45.000.000,00

Укупно за функцију 820

45.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 4027
01

Општи приходи и примања буџета

45.000.000,00
45.000.000,00

Укупно за пројекат - 1202 4027
Извори финансирања за програм Унапређење система заштите културног наслеђа
01

Општи приходи и примања буџета

174.173.700,00

Укупно за програм 1202 - Унапређење система заштите културног наслеђа

Програм 1203
Програмска
активност 1001
820

174.173.700,00

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

463
01

481
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

4.000.000,00

Општи приходи и примања буџета
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

4.000.000,00
4.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

4.000.000,00

Извори финансирања за функцију 820
01

Општи приходи и примања буџета

8.000.000,00

Укупно за функцију 820

8.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

8.000.000,00
8.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1203 1001

Програмска
активност 1002
820

Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву
Услуге културе

451
01

454

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

01

481

Општи приходи и примања буџета
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

01

Општи приходи и примања буџета

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

Извори финансирања за функцију 820
01

Општи приходи и примања буџета

30.000.000,00

Укупно за функцију 820

30.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

Општи приходи и примања буџета

30.000.000,00
30.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1203 1002
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Програмска
активност 1003
820

Назив

Планирана средства

Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва
Услуге културе

454
01

463

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

7.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

7.000.000,00
4.000.000,00

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
01

481
01

Општи приходи и примања буџета
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

4.000.000,00
4.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

4.000.000,00

Извори финансирања за функцију 820
01

Општи приходи и примања буџета

15.000.000,00

Укупно за функцију 820

15.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
01

Општи приходи и примања буџета

15.000.000,00
15.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1203 1003

Програмска
активност 1004
820

Подршка развоју музичког стваралаштва
Услуге културе

454
01

463

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

1.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

1.000.000,00
4.000.000,00

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
01

481
01

Општи приходи и примања буџета
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

4.000.000,00
10.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

10.000.000,00

Извори финансирања за функцију 820
01

Општи приходи и примања буџета

15.000.000,00

Укупно за функцију 820

15.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1004
01

Општи приходи и примања буџета

15.000.000,00
15.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1203 1004

Програмска
активност 1005
820

Подршка развоју сценског стваралаштва - позориште/уметничка игра
Услуге културе

451
01

463

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

01

481
01

Општи приходи и примања буџета

1.000.000,00
1.000.000,00
7.000.000,00

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

7.000.000,00
7.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

7.000.000,00

Извори финансирања за функцију 820
01

Општи приходи и примања буџета

15.000.000,00

Укупно за функцију 820

15.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1005
01

Општи приходи и примања буџета

15.000.000,00
15.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1203 1005
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Програмска
активност 1007
820

Назив

Планирана средства

Подршка раду Завода за културу националних мањина
Услуге културе

481
01

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

51.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

51.000.000,00

Извори финансирања за функцију 820
01

Општи приходи и примања буџета

51.000.000,00

Укупно за функцију 820

51.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1007
01

Општи приходи и примања буџета

51.000.000,00
51.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1203 1007
Извори финансирања за програм Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
01

Општи приходи и примања буџета

134.000.000,00

Укупно за програм 1203 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Програм 1204
Програмска
активност 1001
830

134.000.000,00

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

454
01

481

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

40.400.000,00

Општи приходи и примања буџета

40.400.000,00
8.800.000,00

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
01

Општи приходи и примања буџета

8.800.000,00

Извори финансирања за функцију 830
01

Општи приходи и примања буџета

49.200.000,00

Укупно за функцију 830

49.200.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

49.200.000,00
49.200.000,00

Укупно за програмску активност - 1204 1001

Програмска
активност 1003
830

Унапређење професионалних стандарда
Услуге емитовања и штампања

465
01

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

3.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

3.000.000,00

Извори финансирања за функцију 830
01

Општи приходи и примања буџета

3.000.000,00

Укупно за функцију 830

3.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
01

Општи приходи и примања буџета

3.000.000,00
3.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1204 1003
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Програмска
активност 1004
830

Назив

Планирана средства

Јавно информисање осетљивих група
Услуге емитовања и штампања

481
01

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

6.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

6.000.000,00

Извори финансирања за функцију 830
01

Општи приходи и примања буџета

6.000.000,00

Укупно за функцију 830

6.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1004
01

Општи приходи и примања буџета

6.000.000,00
6.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1204 1004

Програмска
активност 1005
830

Подршка јавном информисању националних мањина
Услуге емитовања и штампања

451
01

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Општи приходи и примања буџета

312.000.000,00
312.000.000,00

Извори финансирања за функцију 830
01

Општи приходи и примања буџета

312.000.000,00

Укупно за функцију 830

312.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1005
01

Општи приходи и примања буџета

312.000.000,00
312.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1204 1005

Програмска
активност 1006
830

Финансирање основне делатности Јавне медијске установе РТВ
Услуге емитовања и штампања

451
07

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Трансфери од других нивоа власти

900.000.000,00
900.000.000,00

Извори финансирања за функцију 830
07

Трансфери од других нивоа власти

900.000.000,00

Укупно за функцију 830

900.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1006
07

Трансфери од других нивоа власти

900.000.000,00
900.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1204 1006
Извори финансирања за програм Систем јавног информисања
01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

370.200.000,00
900.000.000,00
1.270.200.000,00

Укупно за програм 1204 - Систем јавног информисања

53

И зво р
ф ина нс ира ња

Е ко но мс ка
кл а с иф ика ција

Ф у нкцио нал на
кл а с иф ика ција

П ро гра м с ка
с тру кту ра

Г л а ва

П рогра м

Ра зде о

Програм 1205
Пројекат 4003
820

Назив

Планирана средства

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

421

24.811,08

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
01
56

422

Општи приходи и примања буџета
Финансијска помоћ ЕУ

18.902,28
5.908,80
984.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
15
56

Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ

01
56

Општи приходи и примања буџета
Финансијска помоћ ЕУ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

1.560.000,00
1.582.699,20
1.176.000,00

01
56

Општи приходи и примања буџета
Финансијска помоћ ЕУ

600.000,00
576.000,00

423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

424

652.266,00
331.734,00
3.142.699,20

Извори финансирања за функцију 820
01
15

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

2.178.902,28
652.266,00

56

Финансијска помоћ ЕУ

2.496.342,00

Укупно за функцију 820

5.327.510,28

Извори финансирања за пројекат 4003
01
15

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

2.178.902,28
652.266,00

56

Финансијска помоћ ЕУ

2.496.342,00
5.327.510,28

Укупно за пројекат - 1205 4003
Извори финансирања за програм Међународна културна сарадња
01
15

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

2.178.902,28
652.266,00

56

Финансијска помоћ ЕУ

2.496.342,00
5.327.510,28

Укупно за програм 1205 - Међународна културна сарадња

Програм 1901
Програмска
активност 1002
840

Сарадња државе са црквама и верским заједницама
Подршка раду црквама и верским заједницама
Верске и остале услуге заједнице

481
01

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

10.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

10.000.000,00

Извори финансирања за функцију 840
01

Општи приходи и примања буџета

10.000.000,00

Укупно за функцију 840

10.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

Општи приходи и примања буџета

10.000.000,00
10.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1901 1002
Извори финансирања за програм Сарадња државе са црквама и верским заједницама
01

Општи приходи и примања буџета

10.000.000,00

Укупно за програм 1901 - Сарадња државе са црквама и верским заједницама
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Извори финансирања за главу 0700 - Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
01
07
15

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

56

Финансијска помоћ ЕУ

819.400.225,79
900.000.000,00
652.266,00
2.496.342,00

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

1.722.548.833,79

Индиректни корисници у области културе

0701
Програм 1202
Програмска
активност 1008
820

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

411
01

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

276.334.724,00

Општи приходи и примања буџета

276.334.724,00
46.009.018,00

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

46.009.018,00
5.650.549,40

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01
04
13

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

01
03
04

Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника

01
04
13

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

01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

01
04
13

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

01
04
07
13
15

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

01
04
07
13
15

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

01
04
13
15

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

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

01
04
13

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

14.262.000,00
1.502.000,00
398.000,00

414

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

415

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

416

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

421

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

424

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

425

55

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

20.959.478,65

01
04
07
13

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

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

01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

01

Општи приходи и примања буџета

01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

01
04

01
04

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

01

Општи приходи и примања буџета

426

444

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

465

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

472

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА

482

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

483

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

485

511

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

512
01
04
07
13

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

01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

04
09
13

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

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

523

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

МАШИНЕ И ОПРЕМА

515

73.000,00
126.000,00
631.000,00

ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ

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

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

01
03
04

Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника

07
09

Трансфери од других нивоа власти
Примања од продаје нефинансијске имовине

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

15.242.045,30

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

1.950.942,80

Укупно за функцију 820

1.500.000,00
30.000,00

608.351.838,32
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Извори финансирања за програмску активност 1008
01
03
04

Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника

07
09

Трансфери од других нивоа власти
Примања од продаје нефинансијске имовине

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

15.242.045,30

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

1.950.942,80

545.236.700,22
100.000,00
44.292.150,00
1.500.000,00
30.000,00

608.351.838,32

Укупно за програмску активност - 1202 1008

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

Пројекат 4029
820
421

28.720,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
01
15

423

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

8.720,00
20.000,00
3.619.719,44

01
15

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

2.350.000,00
1.269.719,44
5.644.286,40

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

5.644.286,40

462

Извори финансирања за функцију 820
01
15

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

Укупно за функцију 820

2.358.720,00
6.934.005,84
9.292.725,84

Извори финансирања за пројекат 4029
01
15

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

9.292.725,84

Укупно за пројекат - 1202 4029

Пројекат 5019
820

2.358.720,00
6.934.005,84

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

511
01

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

1.300.000,00

Општи приходи и примања буџета

1.300.000,00

Извори финансирања за функцију 820
01

Општи приходи и примања буџета

1.300.000,00

Укупно за функцију 820

1.300.000,00

Извори финансирања за пројекат 5019
01

Општи приходи и примања буџета

1.300.000,00
1.300.000,00

Укупно за пројекат - 1202 5019
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Капитално одржавање објекта Спомен-збирке Павла Бељанског у Новом Саду
Услуге културе

511
01

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

13.419.390,37

Општи приходи и примања буџета

13.419.390,37

Извори финансирања за функцију 820
01

Општи приходи и примања буџета

13.419.390,37

Укупно за функцију 820

13.419.390,37

Извори финансирања за пројекат 5020
01

Општи приходи и примања буџета

13.419.390,37
13.419.390,37

Укупно за пројекат - 1202 5020

Пројекат 5021
820

Капитално одржавање објекта Архива Војводине у Новом Саду
Услуге културе

511
01

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

72.026.252,63

Општи приходи и примања буџета

72.026.252,63

Извори финансирања за функцију 820
01

Општи приходи и примања буџета

72.026.252,63

Укупно за функцију 820

72.026.252,63

Извори финансирања за пројекат 5021
01

Општи приходи и примања буџета

72.026.252,63
72.026.252,63

Укупно за пројекат - 1202 5021
Извори финансирања за програм Унапређење система заштите културног наслеђа
01
03
04

Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника

07
09

Трансфери од других нивоа власти
Примања од продаје нефинансијске имовине

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

15.242.045,30

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

8.884.948,64

Укупно за програм 1202 - Унапређење система заштите културног наслеђа

704.390.207,16

Програм 1203
Програмска
активност 1006
820

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

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

411
01
07

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

618.937.076,00

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

587.218.696,00
31.718.380,00
111.453.019,00

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

01
04
07
09
13

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

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

01
03
04

Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника

12.502.180,90
3.450.000,00
2.189.000,00

413

106.171.908,00
5.281.111,00
12.200.819,00

НАКНАДЕ У НАТУРИ

414
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НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

24.851.028,00

01
04
07

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

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

01
04
07

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

01
04
05
06
07
13

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

415

416

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

421

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
01
04
05
06
07

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

01
04
05
06
07
08
09
13

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

01
04
05
06
07
08
09
12
13
15

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

01
04
07
09
13

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

423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

424

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

425

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

426

МАТЕРИЈАЛ
01
04
05
07
08
09
13
15

441

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од иностраних земаља
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Примања од продаје нефинансијске имовине
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из ранијих година
ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА

04

Сопствени приходи буџетских корисника

59

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

204.000,00

01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

43.000,00
161.000,00
10.000,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

01

Општи приходи и примања буџета

444

462

ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

465

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

472

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
01
04
08

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

01
04
05
13

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

01
04

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

482

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

483

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

485
04

511

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
01
04
13

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

01
04
05
07
08
13

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

01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

512

МАШИНЕ И ОПРЕМА

515

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

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

Извори финансирања за функцију 820
1.014.796.191,28
3.450.000,00
133.223.000,00

01
03
04

Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника

05
06

Донације од иностраних земаља
Донације од међународних организација

07
08

Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

12

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

11.165.373,42

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

2.442.936,86

Укупно за функцију 820

6.400.000,00
2.670.000,00
56.777.491,00
2.510.000,00
600.000,00
10.000,00

1.234.044.992,56
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Извори финансирања за програмску активност 1006
01
03
04

Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника

05
06

Донације од иностраних земаља
Донације од међународних организација

07
08

Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

12

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

11.165.373,42

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

2.442.936,86

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

1.234.044.992,56

Укупно за програмску активност - 1203 1006
Извори финансирања за програм Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
01
03
04

Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника

05
06

Донације од иностраних земаља
Донације од међународних организација

07
08

Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

12

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

11.165.373,42

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

2.442.936,86

Укупно за програм 1203 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

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

1.234.044.992,56

Извори финансирања за главу 0701 - Индиректни корисници у области културе
1.649.137.254,50
3.550.000,00
177.515.150,00

01
03
04

Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника

05
06

Донације од иностраних земаља
Донације од међународних организација

07
08

Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

12

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

26.407.418,72

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

11.327.885,50

6.400.000,00
2.670.000,00
58.277.491,00
2.510.000,00
630.000,00
10.000,00

1.938.435.199,72

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

Извори финансирања за раздео 07
01
03
04

Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника

05
06

Донације од иностраних земаља
Донације од међународних организација

07
08

Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

12

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

26.407.418,72

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

11.980.151,50

56

Финансијска помоћ ЕУ

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

2.496.342,00

3.660.984.033,51

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 07
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08

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

0800

Покрајински секретаријат за здравство
Програм 1801
Програмска
активност 1003
760

Планирана средства

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

411
01

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

92.417.948,46

Општи приходи и примања буџета

92.417.948,46
15.387.588,42

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

15.387.588,42
428.371,26

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414

Општи приходи и примања буџета
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

01

415

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

416

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

421
01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

400.000,00
7.600.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

425

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
01

426

Општи приходи и примања буџета
Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

482

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

483
01

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

МАТЕРИЈАЛ
01

3.458.846,30
207.000,00

1.670.000,00
400.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

2.200.000,00
3.458.846,30

207.000,00
1.670.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

428.371,26
2.200.000,00

560.000,00
40.000,00

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

40.000,00
90.000,00

Општи приходи и примања буџета

90.000,00

Извори финансирања за функцију 760
01

Општи приходи и примања буџета

124.509.754,44

Укупно за функцију 760

124.509.754,44

Извори финансирања за програмску активност 1003
01

Општи приходи и примања буџета

124.509.754,44
124.509.754,44

Укупно за програмску активност - 1801 1003

Програмска
активност 1004
760

Администрација и управљање
Здравство некласификовано на другом месту

411
01

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

33.051.294,80

Општи приходи и примања буџета

33.051.294,80
5.503.040,58

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

413

5.503.040,58
242.624,83

НАКНАДЕ У НАТУРИ

414

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
01

415

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

01

Општи приходи и примања буџета

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

63

И зво р
ф ина нс ира ња

Е ко но мс ка
кл а с иф ика ција

Ф у нкцио нал на
кл а с иф ика ција

П ро гра м с ка
с тру кту ра

Г л а ва

П рогра м

Ра зде о

416
01

421

Назив
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

136.000,00

Општи приходи и примања буџета

136.000,00
23.976,39

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
01

422

Општи приходи и примања буџета

23.976,39
700.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
01

423

Општи приходи и примања буџета

700.000,00
4.200.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

426

4.200.000,00
600.000,00

МАТЕРИЈАЛ

444

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
01

465

Општи приходи и примања буџета
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

482

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

483
01

Планирана средства

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

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

40.000,00
10.000,00

Општи приходи и примања буџета

10.000,00

Извори финансирања за функцију 760
01

Општи приходи и примања буџета

48.002.212,70

Укупно за функцију 760

48.002.212,70

Извори финансирања за програмску активност 1004
01

Општи приходи и примања буџета

48.002.212,70
48.002.212,70

Укупно за програмску активност - 1801 1004
Извори финансирања за програм Уређење и надзор у области здравства
01

Општи приходи и примања буџета

172.511.967,14
172.511.967,14

Укупно за програм 1801 - Уређење и надзор у области здравства

Програм 1802

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

Пројекат 4003
760
423
01

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

8.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

8.000.000,00

Извори финансирања за функцију 760
01

Општи приходи и примања буџета

8.000.000,00

Укупно за функцију 760

8.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 4003
01

Општи приходи и примања буџета

8.000.000,00
8.000.000,00

Укупно за пројекат - 1802 4003
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Пројекат 4004
760

Назив

Планирана средства

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

464
01

ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА
Општи приходи и примања буџета

12.000.000,00
12.000.000,00

Извори финансирања за функцију 760
01

Општи приходи и примања буџета

12.000.000,00

Укупно за функцију 760

12.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 4004
01

Општи приходи и примања буџета

12.000.000,00
12.000.000,00

Укупно за пројекат - 1802 4004

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

Пројекат 4005
760
464
01

ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА
Општи приходи и примања буџета

2.000.000,00
2.000.000,00

Извори финансирања за функцију 760
01

Општи приходи и примања буџета

2.000.000,00

Укупно за функцију 760

2.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 4005
01

Општи приходи и примања буџета

2.000.000,00
2.000.000,00

Укупно за пројекат - 1802 4005

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

Пројекат 4007
760
464
01

ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА
Општи приходи и примања буџета

2.000.000,00
2.000.000,00

Извори финансирања за функцију 760
01

Општи приходи и примања буџета

2.000.000,00

Укупно за функцију 760

2.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 4007
01

Општи приходи и примања буџета

2.000.000,00
2.000.000,00

Укупно за пројекат - 1802 4007

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

Пројекат 4008
760
464
01

ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА
Општи приходи и примања буџета

900.000,00
900.000,00

Извори финансирања за функцију 760
01

Општи приходи и примања буџета

900.000,00

Укупно за функцију 760

900.000,00

Извори финансирања за пројекат 4008
01

Општи приходи и примања буџета

900.000,00
900.000,00

Укупно за пројекат - 1802 4008
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Планирана средства

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

Пројекат 4009
760
464
01

ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА
Општи приходи и примања буџета

900.000,00
900.000,00

Извори финансирања за функцију 760
01

Општи приходи и примања буџета

900.000,00

Укупно за функцију 760

900.000,00

Извори финансирања за пројекат 4009
01

Општи приходи и примања буџета

900.000,00
900.000,00

Укупно за пројекат - 1802 4009

Пројекат 4013
760

Прва мамографија
Здравство некласификовано на другом месту

423

2.300.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

464
01

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

2.300.000,00
20.500.000,00
20.500.000,00

Извори финансирања за функцију 760
01

Општи приходи и примања буџета

22.800.000,00

Укупно за функцију 760

22.800.000,00

Извори финансирања за пројекат 4013
01

Општи приходи и примања буџета

22.800.000,00
22.800.000,00

Укупно за пројекат - 1802 4013

Пројекат 4014
760

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

464
01

ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА
Општи приходи и примања буџета

11.150.000,00
11.150.000,00

Извори финансирања за функцију 760
01

Општи приходи и примања буџета

11.150.000,00

Укупно за функцију 760

11.150.000,00

Извори финансирања за пројекат 4014
01

Општи приходи и примања буџета

11.150.000,00
11.150.000,00

Укупно за пројекат - 1802 4014

Пројекат 4017
760

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

423
01

464
01

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

2.000.000,00

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

2.000.000,00
6.300.000,00
6.300.000,00

Извори финансирања за функцију 760
01

Општи приходи и примања буџета

8.300.000,00

Укупно за функцију 760

8.300.000,00

Извори финансирања за пројекат 4017
01

Општи приходи и примања буџета

8.300.000,00
8.300.000,00

Укупно за пројекат - 1802 4017
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Терапија појединих поремећаја мокрења код деце ботоx-ом
Здравство некласификовано на другом месту

464
01

ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА
Општи приходи и примања буџета

945.960,60
945.960,60

Извори финансирања за функцију 760
01

Општи приходи и примања буџета

945.960,60

Укупно за функцију 760

945.960,60

Извори финансирања за пројекат 4018
01

Општи приходи и примања буџета

945.960,60
945.960,60

Укупно за пројекат - 1802 4018

Пројекат 4019
760

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

464
01

ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА
Општи приходи и примања буџета

420.000,00
420.000,00

Извори финансирања за функцију 760
01

Општи приходи и примања буџета

420.000,00

Укупно за функцију 760

420.000,00

Извори финансирања за пројекат 4019
01

Општи приходи и примања буџета

420.000,00
420.000,00

Укупно за пројекат - 1802 4019

Пројекат 4020
760

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

464
01

ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА
Општи приходи и примања буџета

900.000,00
900.000,00

Извори финансирања за функцију 760
01

Општи приходи и примања буџета

900.000,00

Укупно за функцију 760

900.000,00

Извори финансирања за пројекат 4020
01

Општи приходи и примања буџета

900.000,00
900.000,00

Укупно за пројекат - 1802 4020

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

Пројекат 4021
760
464
01

ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА
Општи приходи и примања буџета

2.000.000,00
2.000.000,00

Извори финансирања за функцију 760
01

Општи приходи и примања буџета

2.000.000,00

Укупно за функцију 760

2.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 4021
01

Општи приходи и примања буџета

2.000.000,00
2.000.000,00

Укупно за пројекат - 1802 4021
Извори финансирања за програм Превентивна здравствена заштита
01

Општи приходи и примања буџета

72.315.960,60
72.315.960,60

Укупно за програм 1802 - Превентивна здравствена заштита
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Програм 1803
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активност 1003
760

Назив

Планирана средства

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

464
01

ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА
Општи приходи и примања буџета

1.000,00
1.000,00

Извори финансирања за функцију 760
01

Општи приходи и примања буџета

1.000,00

Укупно за функцију 760

1.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
01

Општи приходи и примања буџета

1.000,00
1.000,00

Укупно за програмску активност - 1803 1003

Програмска
активност 1004
760

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

481
01

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

2.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

2.000.000,00

Извори финансирања за функцију 760
01

Општи приходи и примања буџета

2.000.000,00

Укупно за функцију 760

2.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1004
01

Општи приходи и примања буџета

2.000.000,00
2.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1803 1004

Програмска
активност 1010
760

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

464
01

ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА
Општи приходи и примања буџета

90.000.000,00
90.000.000,00

Извори финансирања за функцију 760
01

Општи приходи и примања буџета

90.000.000,00

Укупно за функцију 760

90.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1010
01

Општи приходи и примања буџета

90.000.000,00
90.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1803 1010

Пројекат 4005
760

Родитељска кућа
Здравство некласификовано на другом месту

464
01

ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА
Општи приходи и примања буџета

8.000.000,00
8.000.000,00

Извори финансирања за функцију 760
01

Општи приходи и примања буџета

8.000.000,00

Укупно за функцију 760

8.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 4005
01

Општи приходи и примања буџета

8.000.000,00
8.000.000,00

Укупно за пројекат - 1803 4005
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Планирана средства

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

Пројекат 4013
760
464
08
13
15

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

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

Извори финансирања за функцију 760
08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

10.000.000,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

10.000.000,00

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

30.000.000,00

Укупно за функцију 760

50.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 4013
08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

10.000.000,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

10.000.000,00

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

30.000.000,00
50.000.000,00

Укупно за пројекат - 1803 4013
Извори финансирања за програм Развој квалитета и доступности здравствене заштите
01
08

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

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

10.000.000,00

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

30.000.000,00

Укупно за програм 1803 - Развој квалитета и доступности здравствене заштите

Програм 1807
Програмска
активност 1001
760

100.001.000,00
10.000.000,00

150.001.000,00

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

464
01

ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА
Општи приходи и примања буџета

787.000.000,00
787.000.000,00

Извори финансирања за функцију 760
01

Општи приходи и примања буџета

787.000.000,00

Укупно за функцију 760

787.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

787.000.000,00
787.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1807 1001
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Планирана средства

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

Пројекат 5006
760
512
01

МАШИНЕ И ОПРЕМА

100.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

100.000.000,00

Извори финансирања за функцију 760
01

Општи приходи и примања буџета

100.000.000,00

Укупно за функцију 760

100.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 5006
01

Општи приходи и примања буџета

100.000.000,00
100.000.000,00

Укупно за пројекат - 1807 5006

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

Пројекат 5007
760
464
10

ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА
Примања од домаћих задуживања

1.458.000.000,00
1.458.000.000,00

Извори финансирања за функцију 760
10

Примања од домаћих задуживања

1.458.000.000,00

Укупно за функцију 760

1.458.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 5007
10

Примања од домаћих задуживања

1.458.000.000,00
1.458.000.000,00

Укупно за пројекат - 1807 5007
Извори финансирања за програм Развој инфраструктуре здравствених установа
01
10

Општи приходи и примања буџета
Примања од домаћих задуживања

887.000.000,00
1.458.000.000,00

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

2.345.000.000,00

01
08

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

1.231.828.927,74
10.000.000,00

10
13

Примања од домаћих задуживања
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

1.458.000.000,00
10.000.000,00

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

30.000.000,00

2.739.828.927,74

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

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

1.231.828.927,74
10.000.000,00

10
13

Примања од домаћих задуживања
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

1.458.000.000,00
10.000.000,00

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

30.000.000,00

2.739.828.927,74

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 08
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09

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ,
ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

0900

ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова
Програм 0902
Програмска
активност 1014
090

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

463
01

481
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

80.000.000,00

Општи приходи и примања буџета
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

80.000.000,00
10.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

10.000.000,00

Извори финансирања за функцију 090
01

Општи приходи и примања буџета

90.000.000,00

Укупно за функцију 090

90.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1014
01

Општи приходи и примања буџета

90.000.000,00
90.000.000,00

Укупно за програмску активност - 0902 1014

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

Програмска
активност 1015
090
481
01

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

7.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

7.000.000,00

Извори финансирања за функцију 090
01

Општи приходи и примања буџета

7.000.000,00

Укупно за функцију 090

7.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1015
01

Општи приходи и примања буџета

7.000.000,00
7.000.000,00

Укупно за програмску активност - 0902 1015

Програмска
активност 1016
090

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

481
01

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

16.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

16.000.000,00

Извори финансирања за функцију 090
01

Општи приходи и примања буџета

16.000.000,00

Укупно за функцију 090

16.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1016
01

Општи приходи и примања буџета

16.000.000,00
16.000.000,00

Укупно за програмску активност - 0902 1016
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Администрација, управљање и надзор у области социјалне заштите и породично
правне заштите
Социјална заштита некласификована на другом месту

Програмска
активност 1027
090
411
01

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

27.497.587,02

Општи приходи и примања буџета

27.497.587,02
4.578.348,24

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

4.578.348,24
410.329,29

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414

Општи приходи и примања буџета
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

01

415
01

Општи приходи и примања буџета

410.329,29
670.000,00

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

670.000,00
2.922.237,18

Општи приходи и примања буџета

2.922.237,18

Извори финансирања за функцију 090
01

Општи приходи и примања буџета

36.078.501,73

Укупно за функцију 090

36.078.501,73

Извори финансирања за програмску активност 1027
01

Општи приходи и примања буџета

36.078.501,73
36.078.501,73

Укупно за програмску активност - 0902 1027
Извори финансирања за програм Социјална заштита
01

Општи приходи и примања буџета

149.078.501,73
149.078.501,73

Укупно за програм 0902 - Социјална заштита

Програм 0903
Програмска
активност 1006
040

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

481
01

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

4.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

4.000.000,00

Извори финансирања за функцију 040
01

Општи приходи и примања буџета

4.000.000,00

Укупно за функцију 040

4.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1006
01

Општи приходи и примања буџета

4.000.000,00
4.000.000,00

Укупно за програмску активност - 0903 1006

Програмска
активност 1007
040

Администрација, управљање и надзор
Породица и деца

411
01

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

30.634.444,51

Општи приходи и примања буџета

30.634.444,51
5.100.635,01

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

413

5.100.635,01
956.016,84

НАКНАДЕ У НАТУРИ

414

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
01

415

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

01

416

Општи приходи и примања буџета
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

01

Општи приходи и примања буџета

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

72

И зво р
ф ина нс ира ња

Е ко но мс ка
кл а с иф ика ција

Ф у нкцио нал на
кл а с иф ика ција

П ро гра м с ка
с тру кту ра

Г л а ва

П рогра м

Ра зде о

421
01

422

Назив
СТАЛНИ ТРОШКОВИ

201.000,00

Општи приходи и примања буџета

201.000,00
805.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
01

423

Општи приходи и примања буџета

805.000,00
12.085.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

426

Општи приходи и примања буџета

12.085.000,00
300.000,00

МАТЕРИЈАЛ
01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

482

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

483
01

Планирана средства

300.000,00
30.000,00

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

30.000,00
884.679,31

Општи приходи и примања буџета

884.679,31

Извори финансирања за функцију 040
01

Општи приходи и примања буџета

55.886.426,00

Укупно за функцију 040

55.886.426,00

Извори финансирања за програмску активност 1007
01

Општи приходи и примања буџета

55.886.426,00
55.886.426,00

Укупно за програмску активност - 0903 1007

Програмска
активност 1008
040

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

472
01

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА

420.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

420.000.000,00

Извори финансирања за функцију 040
01

Општи приходи и примања буџета

420.000.000,00

Укупно за функцију 040

420.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1008
01

Општи приходи и примања буџета

420.000.000,00
420.000.000,00

Укупно за програмску активност - 0903 1008
Извори финансирања за програм Породично-правна заштита грађана
Општи приходи и примања буџета

479.886.426,00

Укупно за програм 0903 - Породично-правна заштита грађана

479.886.426,00

01

Програм 0904
Програмска
активност 1004
010

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

481
01

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

7.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

7.000.000,00

Извори финансирања за функцију 010
01

Општи приходи и примања буџета

7.000.000,00

Укупно за функцију 010

7.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1004
01

Општи приходи и примања буџета

7.000.000,00
7.000.000,00

Укупно за програмску активност - 0904 1004
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Планирана средства

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

Програмска
активност 1005
010
411
01

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

7.842.577,32

Општи приходи и примања буџета

7.842.577,32
1.305.789,12

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

1.305.789,12
51.432,41

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414

Општи приходи и примања буџета
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

01

415
01

Општи приходи и примања буџета

51.432,41
300.000,00

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

300.000,00
437.815,32

Општи приходи и примања буџета

437.815,32

Извори финансирања за функцију 010
01

Општи приходи и примања буџета

9.937.614,17

Укупно за функцију 010

9.937.614,17

Извори финансирања за програмску активност 1005
01

Општи приходи и примања буџета

9.937.614,17
9.937.614,17

Укупно за програмску активност - 0904 1005
Извори финансирања за програм Борачко-инвалидска заштита
01

Општи приходи и примања буџета

16.937.614,17
16.937.614,17

Укупно за програм 0904 - Борачко-инвалидска заштита

Програм 1001
Програмска
активност 1014
412

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

8.800.000,00

01

Општи приходи и примања буџета

8.800.000,00
130.000,00

01

Општи приходи и примања буџета

423
472

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА

481
01

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

130.000,00
4.100.000,00

Општи приходи и примања буџета

4.100.000,00

Извори финансирања за функцију 412
01

Општи приходи и примања буџета

13.030.000,00

Укупно за функцију 412

13.030.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1014
01

Општи приходи и примања буџета

13.030.000,00
13.030.000,00

Укупно за програмску активност - 1001 1014

74

И зво р
ф ина нс ира ња

Е ко но мс ка
кл а с иф ика ција

Ф у нкцио нал на
кл а с иф ика ција

П ро гра м с ка
с тру кту ра

Г л а ва

П рогра м

Ра зде о

Назив

Планирана средства

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

Програмска
активност 1015
412
465
01

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

43.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

43.000.000,00

Извори финансирања за функцију 412
01

Општи приходи и примања буџета

43.000.000,00

Укупно за функцију 412

43.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1015
01

Општи приходи и примања буџета

43.000.000,00
43.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1001 1015

Програмска
активност 1016
412

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

423

400.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

463

Општи приходи и примања буџета
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

465

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

481

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
01

Општи приходи и примања буџета

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

Извори финансирања за функцију 412
01

Општи приходи и примања буџета

24.800.000,00

Укупно за функцију 412

24.800.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1016
01

Општи приходи и примања буџета

24.800.000,00
24.800.000,00

Укупно за програмску активност - 1001 1016

Програмска
активност 1017
412

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

454
01

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

5.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

5.000.000,00

Извори финансирања за функцију 412
01

Општи приходи и примања буџета

5.000.000,00

Укупно за функцију 412

5.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1017
01

Општи приходи и примања буџета

5.000.000,00
5.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1001 1017
Извори финансирања за програм Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
01

Општи приходи и примања буџета

85.830.000,00

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

85.830.000,00

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

Општи приходи и примања буџета

731.732.541,90

Свега за главу 0900 - ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова
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Индиректни корисници у области социјалне заштите

0901
Програм 0902
Програмска
активност 1019
090

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

411
01

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

16.754.467,92

Општи приходи и примања буџета

16.754.467,92
2.789.618,90

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

2.789.618,90
180.000,00

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

Општи приходи и примања буџета

01
03

Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси

01

Општи приходи и примања буџета

414

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

415

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

416

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ
01

421

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

450.000,00
2.917.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

424

2.917.000,00
200.000,00

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

425

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
01

426

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

512
01

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

МАТЕРИЈАЛ

482

600.000,00
614.000,00

2.040.000,00
450.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

420.000,00
300.000,00
600.000,00

614.000,00
2.040.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

180.000,00
720.000,00

1.300.000,00
150.000,00

МАШИНЕ И ОПРЕМА

150.000,00
350.000,00

Општи приходи и примања буџета

350.000,00

Извори финансирања за функцију 090
01
03

Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси

30.215.086,82
300.000,00

Укупно за функцију 090

30.515.086,82

Извори финансирања за програмску активност 1019
01
03

Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси

30.215.086,82
300.000,00
30.515.086,82

Укупно за програмску активност - 0902 1019
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Програмска
активност 1020
090

Назив

Планирана средства

Породични смештај и усвојење
Социјална заштита некласификована на другом месту

411
01

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

32.013.228,52

Општи приходи и примања буџета

32.013.228,52
5.330.202,65

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

5.330.202,65
250.000,00

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414

Општи приходи и примања буџета
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

01

415

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

01

416

Општи приходи и примања буџета
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

01

421

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

1.050.000,00
9.017.500,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

424

Општи приходи и примања буџета

9.017.500,00
100.000,00

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

425

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

426
01

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

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

483

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

512
01
01

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

МАШИНЕ И ОПРЕМА

515

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

МАТЕРИЈАЛ

482

1.100.000,00
765.000,00

3.681.000,00
1.050.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

800.000,00
1.100.000,00

765.000,00
3.681.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

250.000,00
800.000,00

Општи приходи и примања буџета
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

510.000,00
300.000,00

Општи приходи и примања буџета

300.000,00

Извори финансирања за функцију 090
01

Општи приходи и примања буџета

60.866.931,17

Укупно за функцију 090

60.866.931,17

Извори финансирања за програмску активност 1020
01

Општи приходи и примања буџета

60.866.931,17
60.866.931,17

Укупно за програмску активност - 0902 1020
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Пројекат 4040
090

Назив

Планирана средства

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

421

1.500,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
56

422
56

Финансијска помоћ ЕУ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

1.500,00
40.500,00

Финансијска помоћ ЕУ

40.500,00

Извори финансирања за функцију 090
56

Финансијска помоћ ЕУ

42.000,00

Укупно за функцију 090

42.000,00

Извори финансирања за пројекат 4040
56

Финансијска помоћ ЕУ

42.000,00
42.000,00

Укупно за пројекат - 0902 4040
Извори финансирања за програм Социјална заштита
01
03
56

Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси
Финансијска помоћ ЕУ

91.082.017,99
300.000,00
42.000,00

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

Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси
Финансијска помоћ ЕУ

91.424.017,99

91.082.017,99
300.000,00
42.000,00

Свега за главу 0901 - Индиректни корисници у области социјалне заштите

91.424.017,99

Извори финансирања за раздео 09
01
03
56

Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси
Финансијска помоћ ЕУ

822.814.559,89
300.000,00
42.000,00

823.156.559,89

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 09
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Назив

10

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

1000

Покрајински секретаријат за финансије
Програм 0602

Планирана средства

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

Пројекат 4001
474
451
01

454

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

01

463

Општи приходи и примања буџета
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

01

465

Општи приходи и примања буџета
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

8.000.000,00
8.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
4.000.000,00

01

Општи приходи и примања буџета
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

4.000.000,00
10.000.000,00

01

Општи приходи и примања буџета

10.000.000,00

481

Извори финансирања за функцију 474
01

Општи приходи и примања буџета

100.000.000,00

Укупно за функцију 474

100.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 4001
01

Општи приходи и примања буџета

100.000.000,00
100.000.000,00

Укупно за пројекат - 0602 4001

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

Општи приходи и примања буџета

100.000.000,00

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

Програм 0608
Програмска
активност 1001
180

100.000.000,00

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

463
07

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

8.725.522.738,00

Трансфери од других нивоа власти

8.725.522.738,00

Извори финансирања за функцију 180
07

Трансфери од других нивоа власти

8.725.522.738,00

Укупно за функцију 180

8.725.522.738,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
07

Трансфери од других нивоа власти

8.725.522.738,00
8.725.522.738,00

Укупно за програмску активност - 0608 1001
Извори финансирања за програм Систем локалне самоуправе
07

Трансфери од других нивоа власти

8.725.522.738,00
8.725.522.738,00

Укупно за програм 0608 - Систем локалне самоуправе
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Програм 2101
Програмска
активност 1006
160

Назив

Планирана средства

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

481
01

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

17.239.374,60

Општи приходи и примања буџета

17.239.374,60

Извори финансирања за функцију 160
01

Општи приходи и примања буџета

17.239.374,60

Укупно за функцију 160

17.239.374,60

Извори финансирања за програмску активност 1006
01

Општи приходи и примања буџета

17.239.374,60
17.239.374,60

Укупно за програмску активност - 2101 1006
Извори финансирања за програм Политички систем
01

Општи приходи и примања буџета

17.239.374,60
17.239.374,60

Укупно за програм 2101 - Политички систем

Програм 2201
Програмска
активност 1001
170

Управљање јавним дугом
СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА
Трансакције јавног дуга

441

112.423.830,84

ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА
01

611

Општи приходи и примања буџета
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА

01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

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

Извори финансирања за функцију 170
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за функцију 170

990.784.716,36
920.000.000,00
1.910.784.716,36

Извори финансирања за програмску активност 1001
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

990.784.716,36
920.000.000,00
1.910.784.716,36

Укупно за програмску активност - 2201 1001
Извори финансирања за програм Управљање јавним дугом
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

990.784.716,36
920.000.000,00

1.910.784.716,36

Укупно за програм 2201 - Управљање јавним дугом
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Програм 2301

Назив

Планирана средства

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

Програмска
активност 1001
112
411
01

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

110.089.791,97

Општи приходи и примања буџета

110.089.791,97
18.329.950,37

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

18.329.950,37
941.295,03

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414

Општи приходи и примања буџета
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

01

415

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

01

416

Општи приходи и примања буџета
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

01

421

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

500.000,00
16.525.720,56

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

426

Општи приходи и примања буџета

16.525.720,56
2.284.316,00

МАТЕРИЈАЛ
01

01

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

01

Општи приходи и примања буџета

453

465

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

482

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ
01

483

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

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

512

01

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

МАШИНЕ И ОПРЕМА

515

1.862.488,76
831.000,00

33.500.000,00
500.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

4.942.976,15
1.862.488,76

831.000,00
33.500.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

941.295,03
4.942.976,15

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

1.000.000,00
500.000,00

Општи приходи и примања буџета

500.000,00

Извори финансирања за функцију 112
01

Општи приходи и примања буџета

213.821.228,09

Укупно за функцију 112

213.821.228,09

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

213.821.228,09
213.821.228,09

Укупно за програмску активност - 2301 1001
Извори финансирања за програм Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система
01

Општи приходи и примања буџета

213.821.228,09

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

81

213.821.228,09
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Програм 2402
Програмска
активност 1001
160

Назив

Планирана средства

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

499
01

СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ

838.239.565,74

Општи приходи и примања буџета

838.239.565,74

Извори финансирања за функцију 160
01

Општи приходи и примања буџета

838.239.565,74

Укупно за функцију 160

838.239.565,74

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

838.239.565,74
838.239.565,74

Укупно за програмску активност - 2402 1001

Програмска
активност 1002
160

СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

499
01

СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ

20.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

20.000.000,00

Извори финансирања за функцију 160
01

Општи приходи и примања буџета

20.000.000,00

Укупно за функцију 160

20.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

Општи приходи и примања буџета

20.000.000,00
20.000.000,00

Укупно за програмску активност - 2402 1002
Извори финансирања за програм Интервенцијска средства
01

Општи приходи и примања буџета

858.239.565,74

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

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

2.180.084.884,79
8.725.522.738,00
920.000.000,00

11.825.607.622,79

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

858.239.565,74

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

2.180.084.884,79
8.725.522.738,00
920.000.000,00

11.825.607.622,79

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10
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11

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ,
МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

1100

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

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

421

22.934,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
15

422

Неутрошена средства донација из ранијих година
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

01

Општи приходи и примања буџета

01
15

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

423

200.000,00
2.031.747,28

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

426

МАТЕРИЈАЛ

462

22.934,00
200.000,00

ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

600.000,00
1.431.747,28
200.000,00
200.000,00
4.010.000,00

01
15

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

01

Општи приходи и примања буџета
МАШИНЕ И ОПРЕМА

600.000,00
185.357,77

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

185.357,77

463

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

512

3.400.000,00
610.000,00
600.000,00

Извори финансирања за функцију 411
01
15

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

Укупно за функцију 411

4.800.000,00
2.450.039,05
7.250.039,05

Извори финансирања за програмску активност 1001
01
15

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

7.250.039,05

Укупно за програмску активност - 0301 1001

Пројекат 4006
411

4.800.000,00
2.450.039,05

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

421
15

422

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

10.000,00

Неутрошена средства донација из ранијих година

10.000,00
20.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
01

423
01

Општи приходи и примања буџета
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

20.000,00
3.489.261,00

Општи приходи и примања буџета

3.489.261,00

Извори финансирања за функцију 411
01
15

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

Укупно за функцију 411

3.509.261,00
10.000,00
3.519.261,00

Извори финансирања за пројекат 4006
01
15

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

3.509.261,00
10.000,00
3.519.261,00

Укупно за пројекат - 0301 4006
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Развој пословног окружења образовањем радне снаге у складу са потребама тржишта ЦОММОН
Општи економски и комерцијални послови

Пројекат 4011
411
421
15

422

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

10.000,00

Неутрошена средства донација из ранијих година

10.000,00
20.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
01

423

Општи приходи и примања буџета

20.000,00
14.435.803,20

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

01

Општи приходи и примања буџета

512

МАШИНЕ И ОПРЕМА

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

Извори финансирања за функцију 411
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

Укупно за функцију 411

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

Извори финансирања за пројекат 4011
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

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

Укупно за пројекат - 0301 4011
Извори финансирања за програм Координација и спровођење политике у области спољних послова
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

16.865.064,20
12.000.000,00

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

2.470.039,05

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

Програм 0601
Програмска
активност 1001
411

31.335.103,25

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

423
01

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

2.700.000,00

Општи приходи и примања буџета

2.700.000,00

Извори финансирања за функцију 411
01

Општи приходи и примања буџета

2.700.000,00

Укупно за функцију 411

2.700.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

2.700.000,00
2.700.000,00

Укупно за програмску активност - 0601 1001
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Програмска
активност 1002
411

Назив

Планирана средства

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

423
01

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

2.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

2.000.000,00

Извори финансирања за функцију 411
01

Општи приходи и примања буџета

2.000.000,00

Укупно за функцију 411

2.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

Општи приходи и примања буџета

2.000.000,00
2.000.000,00

Укупно за програмску активност - 0601 1002

Програмска
активност 1003
411

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

465
01

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

140.413.614,44

Општи приходи и примања буџета

140.413.614,44

Извори финансирања за функцију 411
01

Општи приходи и примања буџета

140.413.614,44

Укупно за функцију 411

140.413.614,44

Извори финансирања за програмску активност 1003
01

Општи приходи и примања буџета

140.413.614,44
140.413.614,44

Укупно за програмску активност - 0601 1003
Извори финансирања за програм Подршка приступању Србије ЕУ
01

Општи приходи и примања буџета

145.113.614,44
145.113.614,44

Укупно за програм 0601 - Подршка приступању Србије ЕУ

Програм 0608
Програмска
активност 1003
180

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

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

45.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

45.000.000,00

Извори финансирања за функцију 180
01

Општи приходи и примања буџета

45.000.000,00

Укупно за функцију 180

45.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
01

Општи приходи и примања буџета

45.000.000,00
45.000.000,00

Укупно за програмску активност - 0608 1003
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Програмска
активност 1007
110

Назив

Планирана средства

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

411
01

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

56.710.956,27

Општи приходи и примања буџета

56.710.956,27
9.442.374,22

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

9.442.374,22
379.413,45

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414

Општи приходи и примања буџета
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

01

415

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

01

416

Општи приходи и примања буџета
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

01

421

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

300.000,00
6.615.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

425

Општи приходи и примања буџета
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

426

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ
01

483

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

МАТЕРИЈАЛ

482

2.019.036,32
245.000,00

984.433,48
300.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

3.000.000,00
2.019.036,32

245.000,00
984.433,48

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

379.413,45
3.000.000,00

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

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

01

Општи приходи и примања буџета
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

50.000,00
1.000.000,00

01

Општи приходи и примања буџета

1.000.000,00

515

Извори финансирања за функцију 110
01

Општи приходи и примања буџета

81.198.213,74

Укупно за функцију 110

81.198.213,74

Извори финансирања за програмску активност 1007
01

Општи приходи и примања буџета

81.198.213,74
81.198.213,74

Укупно за програмску активност - 0608 1007

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

Пројекат 5009
411
515
01

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

17.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

17.000.000,00

Извори финансирања за функцију 411
01

Општи приходи и примања буџета

17.000.000,00

Укупно за функцију 411

17.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 5009
01

Општи приходи и примања буџета

17.000.000,00
17.000.000,00

Укупно за пројекат - 0608 5009
Извори финансирања за програм Систем локалне самоуправе
01

Општи приходи и примања буџета

143.198.213,74
143.198.213,74

Укупно за програм 0608 - Систем локалне самоуправе
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Програм 1505
Програмска
активност 1001
411

Назив

Планирана средства

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

30.000.000,00

01

Општи приходи и примања буџета

30.000.000,00
2.500.000,00

01

Општи приходи и примања буџета

463
465

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

2.500.000,00

Извори финансирања за функцију 411
01

Општи приходи и примања буџета

32.500.000,00

Укупно за функцију 411

32.500.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

32.500.000,00
32.500.000,00

Укупно за програмску активност - 1505 1001

Програмска
активност 1020
411

Подршка раду Развојне агенције Војводине
Општи економски и комерцијални послови

424
01
07

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

103.177.280,00

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

91.327.280,00
11.850.000,00

Извори финансирања за функцију 411
01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

91.327.280,00
11.850.000,00

Укупно за функцију 411

103.177.280,00

Извори финансирања за програмску активност 1020
01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

91.327.280,00
11.850.000,00
103.177.280,00

Укупно за програмску активност - 1505 1020

Програмска
активност 1021
411

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

454
01

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

63.267.000,00

Општи приходи и примања буџета

63.267.000,00

Извори финансирања за функцију 411
01

Општи приходи и примања буџета

63.267.000,00

Укупно за функцију 411

63.267.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1021
01

Општи приходи и примања буџета

63.267.000,00
63.267.000,00

Укупно за програмску активност - 1505 1021
Извори финансирања за програм Регионални развој
01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

187.094.280,00
11.850.000,00
198.944.280,00

Укупно за програм 1505 - Регионални развој
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Програм 1902
Програмска
активност 1001
411

Назив

Планирана средства

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

465
01

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

90.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

90.000.000,00

Извори финансирања за функцију 411
01

Општи приходи и примања буџета

90.000.000,00

Укупно за функцију 411

90.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

90.000.000,00
90.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1902 1001
Извори финансирања за програм Сарадња са дијаспором и Србима у региону
01

Општи приходи и примања буџета

90.000.000,00

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

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

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

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

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

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

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

608.591.211,43

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

608.591.211,43

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 11
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Планирана средства

12

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

1200

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
Програм 0404
Програмска
активност 1001
560

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

411
01

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

63.567.454,95

Општи приходи и примања буџета

63.567.454,95
10.583.981,25

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

10.583.981,25
411.578,03

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

414

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

415

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
01

416

Општи приходи и примања буџета
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

01

421

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

2.010.000,00
8.370.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

425

Општи приходи и примања буџета
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

01

426

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

482

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ
01

485
01

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

МАТЕРИЈАЛ

465

1.061.061,97
88.000,00

1.640.000,00
2.010.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

703.780,00
1.061.061,97

88.000,00
1.640.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

411.578,03
703.780,00

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

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

Извори финансирања за функцију 560
01

Општи приходи и примања буџета

88.852.856,20

Укупно за функцију 560

88.852.856,20

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

88.852.856,20
88.852.856,20

Укупно за програмску активност - 0404 1001
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Планирана средства

Управљање и промоција
Заштита животне средине некласификована на другом месту

423
01

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

700.000,00

Општи приходи и примања буџета

700.000,00

Извори финансирања за функцију 560
01

Општи приходи и примања буџета

700.000,00

Укупно за функцију 560

700.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

Општи приходи и примања буџета

700.000,00
700.000,00

Укупно за програмску активност - 0404 1002

Програмска
активност 1003
560

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

423

4.300.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

424

Општи приходи и примања буџета

4.300.000,00
48.470.212,64

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
01

Општи приходи и примања буџета
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

48.470.212,64
16.200.000,00

01

Општи приходи и примања буџета

16.200.000,00

425

Извори финансирања за функцију 560
01

Општи приходи и примања буџета

68.970.212,64

Укупно за функцију 560

68.970.212,64

Извори финансирања за програмску активност 1003
01

Општи приходи и примања буџета

68.970.212,64
68.970.212,64

Укупно за програмску активност - 0404 1003

Програмска
активност 1004
560

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

92.600.000,00

01

Општи приходи и примања буџета
МАТЕРИЈАЛ

92.600.000,00
281.400.000,00

01

Општи приходи и примања буџета

281.400.000,00

424
426

Извори финансирања за функцију 560
01

Општи приходи и примања буџета

374.000.000,00

Укупно за функцију 560

374.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1004
01

Општи приходи и примања буџета

374.000.000,00
374.000.000,00

Укупно за програмску активност - 0404 1004
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Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и
спа центар са Аква парком на Палићу
Заштита животне средине некласификована на другом месту

Пројекат 5009
560
451
01

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Општи приходи и примања буџета

15.000.000,00
15.000.000,00

Извори финансирања за функцију 560
01

Општи приходи и примања буџета

15.000.000,00

Укупно за функцију 560

15.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 5009
01

Општи приходи и примања буџета

15.000.000,00
15.000.000,00

Укупно за пројекат - 0404 5009

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

Пројекат 7007
560
421

40.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
01
15
56

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

15
56

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

369.365,79
1.865.760,00
1.050.000,00

15
56

Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ

50.000,00
1.000.000,00

422

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

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

Извори финансирања за функцију 560
01
15

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

56

Финансијска помоћ ЕУ

10.000,00
429.365,79
2.885.760,00

Укупно за функцију 560

3.325.125,79

Извори финансирања за пројекат 7007
01
15

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

56

Финансијска помоћ ЕУ

10.000,00
429.365,79
2.885.760,00
3.325.125,79

Укупно за пројекат - 0404 7007

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

Пројекат 7008
540
421

10.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
01

423

Општи приходи и примања буџета

10.000,00
6.475.234,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01
56

Општи приходи и примања буџета
Финансијска помоћ ЕУ

56

Финансијска помоћ ЕУ

56

Финансијска помоћ ЕУ

424

1.500.000,00
4.975.234,00
460.200,00

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

512

460.200,00
51.153,00

МАШИНЕ И ОПРЕМА

51.153,00

Извори финансирања за функцију 540
01
56

Општи приходи и примања буџета
Финансијска помоћ ЕУ

1.510.000,00
5.486.587,00

Укупно за функцију 540

6.996.587,00
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Извори финансирања за пројекат 7008
01
56

Општи приходи и примања буџета
Финансијска помоћ ЕУ

1.510.000,00
5.486.587,00
6.996.587,00

Укупно за пројекат - 0404 7008
Извори финансирања за програм Управљање заштитом животне средине
01
15

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

56

Финансијска помоћ ЕУ

8.372.347,00

Укупно за програм 0404 - Управљање заштитом животне средине

Програм 0405
Програмска
активност 1001
540

549.043.068,84
429.365,79

557.844.781,63

Заштита природе и климатске промене
Заштита природе
Заштита биљног и животињског света и крајолика

451
01

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Општи приходи и примања буџета

1.000.000,00
1.000.000,00

Извори финансирања за функцију 540
01

Општи приходи и примања буџета

1.000.000,00

Укупно за функцију 540

1.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

1.000.000,00
1.000.000,00

Укупно за програмску активност - 0405 1001

Програмска
активност 1002
560

Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода
Заштита животне средине некласификована на другом месту
13

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

1.623.265,00
1.000.000,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

1.000.000,00

451

454

1.623.265,00

Извори финансирања за функцију 560
13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за функцију 560

2.623.265,00
2.623.265,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

2.623.265,00
2.623.265,00

Укупно за програмску активност - 0405 1002
Извори финансирања за програм Заштита природе и климатске промене
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за програм 0405 - Заштита природе и климатске промене

92

1.000.000,00
2.623.265,00

3.623.265,00
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Назив

Планирана средства

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

Програмска
активност 1001
560
463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

50.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

50.000.000,00

Извори финансирања за функцију 560
01

Општи приходи и примања буџета

50.000.000,00

Укупно за функцију 560

50.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

50.000.000,00
50.000.000,00

Укупно за програмску активност - 0406 1001

Извори финансирања за програм Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима
Општи приходи и примања буџета

50.000.000,00

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

50.000.000,00

01

Програм 1101
Програмска
активност 1002
620

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

411
01

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

20.817.685,54

Општи приходи и примања буџета

20.817.685,54
3.466.144,65

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

413

3.466.144,65
129.610,00

НАКНАДЕ У НАТУРИ

414

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
01

415

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

416

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

421
01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

1.400.000,00
3.192.584,85

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

426

3.192.584,85
100.000,00

МАТЕРИЈАЛ
01

465

Општи приходи и примања буџета
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

482

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

483
01

901.246,12
1.000,00

135.000,00
1.400.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

660.000,00
901.246,12

1.000,00
135.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

129.610,00
660.000,00

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

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

9.000,00
170.000,00

Општи приходи и примања буџета

170.000,00

Извори финансирања за функцију 620
01

Општи приходи и примања буџета

32.082.271,16

Укупно за функцију 620

32.082.271,16

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

Општи приходи и примања буџета

32.082.271,16
32.082.271,16

Укупно за програмску активност - 1101 1002
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активност 1003
620

Назив

Планирана средства

Израда, доношење и имплементација планске документације
Развој заједнице

423
01

424
01

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

13.000.000,00

Општи приходи и примања буџета
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

13.000.000,00
63.600.000,00

Општи приходи и примања буџета

63.600.000,00

Извори финансирања за функцију 620
01

Општи приходи и примања буџета

76.600.000,00

Укупно за функцију 620

76.600.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
01

Општи приходи и примања буџета

76.600.000,00
76.600.000,00

Укупно за програмску активност - 1101 1003
Извори финансирања за програм Уређење и надзор у области планирања и изградње
01

Општи приходи и примања буџета

108.682.271,16

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

108.682.271,16

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

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

56

Финансијска помоћ ЕУ

429.365,79
8.372.347,00

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

1201

708.725.340,00
2.623.265,00

720.150.317,79

Покрајински завод за заштиту природе
Програм 0405
Програмска
активност 1003
560

Заштита природе и климатске промене
Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине
Заштита животне средине некласификована на другом месту
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

57.979.738,30

01
03

Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси

57.794.738,30
185.000,00
9.654.208,92

01
03

Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси

01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

01
03
04

Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника

01

Општи приходи и примања буџета

411

412

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

413

9.622.823,92
31.385,00
400.000,00

НАКНАДЕ У НАТУРИ

414

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

415

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

416

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

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

01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
СТАЛНИ ТРОШКОВИ

500.000,00
1.000,00
10.832.893,03

01
04
13

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

10.466.893,03
356.000,00
10.000,00

421

94

И зво р
ф ина нс ира ња

Е ко но мс ка
кл а с иф ика ција

Ф у нкцио нал на
кл а с иф ика ција

П ро гра м с ка
с тру кту ра

Г л а ва

П рогра м

Ра зде о

422

Назив

Планирана средства

1.317.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

01
04
13

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

01
04
13

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

01
04
13

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

01
04
13

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

01

Општи приходи и примања буџета

01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

01
04
13

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

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

01
04
13

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

151.000,00
510.000,00
190.000,00

423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

424

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

425

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

426

МАТЕРИЈАЛ

465

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

482

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

512

МАШИНЕ И ОПРЕМА

515

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

Извори финансирања за функцију 560
01
03
04

Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за функцију 560

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

Извори финансирања за програмску активност 1003
01
03
04

Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

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

Укупно за програмску активност - 0405 1003
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активност 1004
560

Назив

Планирана средства

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

421

25.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
06
15

Донације од међународних организација
Неутрошена средства донација из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

422

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

424

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
06
15

Донације од међународних организација
Неутрошена средства донација из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

426

МАТЕРИЈАЛ

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

Извори финансирања за функцију 560
06

Донације од међународних организација

1.535.000,00

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

2.097.235,93

Укупно за функцију 560

3.632.235,93

Извори финансирања за програмску активност 1004
06

Донације од међународних организација

1.535.000,00

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

2.097.235,93
3.632.235,93

Укупно за програмску активност - 0405 1004

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

Пројекат 4008
560
421

50.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
15
56

Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ

15
56

Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ

423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

424

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
15

426

Неутрошена средства донација из ранијих година
МАТЕРИЈАЛ

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

15
56

Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ

15
56

Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

1.800.000,00
400.000,00
2.675.571,78

15
56

Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ

2.220.000,00
455.571,78

512

МАШИНЕ И ОПРЕМА

515

466.886,40
250.000,00
2.200.000,00

Извори финансирања за функцију 560
15

Неутрошена средства донација из ранијих година

6.035.662,62

56

Финансијска помоћ ЕУ

1.280.571,78

Укупно за функцију 560

7.316.234,40
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Планирана средства

Извори финансирања за пројекат 4008
15

Неутрошена средства донација из ранијих година

6.035.662,62

56

Финансијска помоћ ЕУ

1.280.571,78
7.316.234,40

Укупно за пројекат - 0405 4008

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

Пројекат 4010
560
421

75.796,18

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
15
56

Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ

15
56

Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

15
56

Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

1.000.000,00
215.000,00
1.700.036,46

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

1.700.036,46

423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

426

МАТЕРИЈАЛ

512

МАШИНЕ И ОПРЕМА

515

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

Извори финансирања за функцију 560
15

Неутрошена средства донација из ранијих година

56

Финансијска помоћ ЕУ

10.090.579,21
384.186,73

Укупно за функцију 560

10.474.765,94

Извори финансирања за пројекат 4010
15

Неутрошена средства донација из ранијих година

56

Финансијска помоћ ЕУ

10.090.579,21
384.186,73
10.474.765,94

Укупно за пројекат - 0405 4010

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

Пројекат 4011
560

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

130.000,00

15
56

Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ

65.000,00
65.000,00
925.000,00

15
56

Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ

15
56

Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

421

422

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

424

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

426

МАТЕРИЈАЛ

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

15
56

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

846.551,48
959.286,26
2.700.000,00

15
56

Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ

1.275.000,00
1.425.000,00

512
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НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

450.000,00

Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ

225.000,00
225.000,00

Извори финансирања за функцију 560
15

Неутрошена средства донација из ранијих година

4.525.051,48

56

Финансијска помоћ ЕУ

5.624.286,26

Укупно за функцију 560

10.149.337,74

Извори финансирања за пројекат 4011
15

Неутрошена средства донација из ранијих година

4.525.051,48

56

Финансијска помоћ ЕУ

5.624.286,26
10.149.337,74

Укупно за пројекат - 0405 4011

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

Пројекат 4014
560

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

319.000,00

01
56

Општи приходи и примања буџета
Финансијска помоћ ЕУ

174.000,00
145.000,00
455.500,00

01
56

Општи приходи и примања буџета
Финансијска помоћ ЕУ

01
56

Општи приходи и примања буџета
Финансијска помоћ ЕУ

421

422

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

180.500,00
275.000,00
2.105.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

424

1.705.000,00
400.000,00
3.778.500,00

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
01
56

Општи приходи и примања буџета
Финансијска помоћ ЕУ

01
56

Општи приходи и примања буџета
Финансијска помоћ ЕУ

01
56

Општи приходи и примања буџета
Финансијска помоћ ЕУ
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

782.000,00
705.000,00
150.000,00

01
56

Општи приходи и примања буџета
Финансијска помоћ ЕУ

80.000,00
70.000,00

426

1.778.500,00
2.000.000,00
600.000,00

МАТЕРИЈАЛ

512

300.000,00
300.000,00
1.487.000,00

МАШИНЕ И ОПРЕМА

515

Извори финансирања за функцију 560
01
56

Општи приходи и примања буџета
Финансијска помоћ ЕУ

5.000.000,00
3.895.000,00

Укупно за функцију 560

8.895.000,00

Извори финансирања за пројекат 4014
01
56

Општи приходи и примања буџета
Финансијска помоћ ЕУ

5.000.000,00
3.895.000,00
8.895.000,00

Укупно за пројекат - 0405 4014
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Извори финансирања за програм Заштита природе и климатске промене
01
03
04

Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника

92.874.660,00
2.216.385,00
12.222.494,72

06

Донације од међународних организација

1.535.000,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

3.000.000,00

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

22.748.529,24

56

Финансијска помоћ ЕУ

11.184.044,77

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

145.781.113,73

01
03
04

Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника

92.874.660,00
2.216.385,00
12.222.494,72

06

Донације од међународних организација

1.535.000,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

3.000.000,00

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

22.748.529,24

56

Финансијска помоћ ЕУ

11.184.044,77
145.781.113,73

Свега за главу 1201 - Покрајински завод за заштиту природе
Извори финансирања за раздео 12
01
03
04

Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника

06

Донације од међународних организација

1.535.000,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

5.623.265,00

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

23.177.895,03

56

Финансијска помоћ ЕУ

19.556.391,77

801.600.000,00
2.216.385,00
12.222.494,72

865.931.431,52

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12
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13

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

1300

ПС за високо образовање и научноистразивачку делатност
Програм 0201
Програмска
активност 1001
140

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

411
01

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

21.888.374,79

Општи приходи и примања буџета

21.888.374,79
3.644.414,40

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

3.644.414,40
300.000,00

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

414

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

415

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
01

416

Општи приходи и примања буџета
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

01

421

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

100.000,00
5.203.900,45

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

426

Општи приходи и примања буџета

5.203.900,45
355.000,00

МАТЕРИЈАЛ
01

462

Општи приходи и примања буџета
ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

465

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

482

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ
01

483
01

1.000.000,00
500.000,00

975.000,00
100.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

1.450.000,00
1.000.000,00

500.000,00
975.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

300.000,00
1.450.000,00

Општи приходи и примања буџета

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

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

110.000,00
110.000,00

Општи приходи и примања буџета

110.000,00

Извори финансирања за функцију 140
01

Општи приходи и примања буџета

36.281.689,64

Укупно за функцију 140

36.281.689,64

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

36.281.689,64
36.281.689,64

Укупно за програмску активност - 0201 1001
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Програмска
активност 1005
140

Назив

Планирана средства

Унапређење рада невладиних организација у области науке
Основно истраживање

481
01

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

17.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

17.000.000,00

Извори финансирања за функцију 140
01

Општи приходи и примања буџета

17.000.000,00

Укупно за функцију 140

17.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1005
01

Општи приходи и примања буџета

17.000.000,00
17.000.000,00

Укупно за програмску активност - 0201 1005

Програмска
активност 1006
150

Популаризација науке
Опште јавне услуге - истраживање и развој

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

5.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

5.000.000,00

Извори финансирања за функцију 150
01

Општи приходи и примања буџета

5.000.000,00

Укупно за функцију 150

5.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1006
01

Општи приходи и примања буџета

5.000.000,00
5.000.000,00

Укупно за програмску активност - 0201 1006

Програмска
активност 1007
150

Подршка раду научних институција
Опште јавне услуге - истраживање и развој

451
01

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Општи приходи и примања буџета

19.000.000,00
19.000.000,00

Извори финансирања за функцију 150
01

Општи приходи и примања буџета

19.000.000,00

Укупно за функцију 150

19.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1007
01

Општи приходи и примања буџета

19.000.000,00
19.000.000,00

Укупно за програмску активност - 0201 1007

Програмска
активност 1008
150

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

451
01

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Општи приходи и примања буџета

20.000.000,00
20.000.000,00

Извори финансирања за функцију 150
01

Општи приходи и примања буџета

20.000.000,00

Укупно за функцију 150

20.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1008
01

Општи приходи и примања буџета

20.000.000,00
20.000.000,00

Укупно за програмску активност - 0201 1008
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активност 1012
140

Назив

Планирана средства

Подршка развоју научно-истраживачке делатности
Основно истраживање

424
01

463

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

142.600.000,00

Општи приходи и примања буџета

142.600.000,00
6.000.000,00

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
01

472

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА

01

Општи приходи и примања буџета

6.000.000,00
130.000,00
130.000,00

Извори финансирања за функцију 140
01

Општи приходи и примања буџета

148.730.000,00

Укупно за функцију 140

148.730.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1012
01

Општи приходи и примања буџета

148.730.000,00
148.730.000,00

Укупно за програмску активност - 0201 1012
Извори финансирања за програм Развој науке и технологије
01

Општи приходи и примања буџета

246.011.689,64
246.011.689,64

Укупно за програм 0201 - Развој науке и технологије

Програм 2005
Програмска
активност 1001
980

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

411
01

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

23.020.284,73

Општи приходи и примања буџета

23.020.284,73
3.832.877,40

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

3.832.877,40
300.000,00

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

414

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

415

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
01

421

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

2.010.000,00
200.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

200.000,00
371.832,56

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

426
01

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

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

300.000,00
854.688,34

Општи приходи и примања буџета
МАТЕРИЈАЛ

371.832,56
100.000,00

Општи приходи и примања буџета

100.000,00

Извори финансирања за функцију 980
01

Општи приходи и примања буџета

31.239.683,03

Укупно за функцију 980

31.239.683,03

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

31.239.683,03
31.239.683,03

Укупно за програмску активност - 2005 1001
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Програмска
активност 1002
940

Назив

Планирана средства

Подршка раду високообразовних установа
Високо образовање

463
01
07

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

7.269.479.000,00

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

186.850.000,00
7.082.629.000,00

Извори финансирања за функцију 940
01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

186.850.000,00
7.082.629.000,00

Укупно за функцију 940

7.269.479.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

186.850.000,00
7.082.629.000,00
7.269.479.000,00

Укупно за програмску активност - 2005 1002

Програмска
активност 1003
940

Модернизација инфраструктуре високог образовања
Високо образовање

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

68.700.000,00

Општи приходи и примања буџета

68.700.000,00

Извори финансирања за функцију 940
01

Општи приходи и примања буџета

68.700.000,00

Укупно за функцију 940

68.700.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
01

Општи приходи и примања буџета

68.700.000,00
68.700.000,00

Укупно за програмску активност - 2005 1003
Извори финансирања за програм Високо образовање
01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

286.789.683,03
7.082.629.000,00
7.369.418.683,03

Укупно за програм 2005 - Високо образовање

Програм 2007
Програмска
активност 1001
960

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

463
01
07

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

378.787.000,00

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

10.000.000,00
368.787.000,00

Извори финансирања за функцију 960
01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

10.000.000,00
368.787.000,00

Укупно за функцију 960

378.787.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

10.000.000,00
368.787.000,00
378.787.000,00

Укупно за програмску активност - 2007 1001
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Програмска
активност 1002
960

Назив

Планирана средства

Регресирање студентског превоза
Помоћне услуге образовању

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

14.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

14.000.000,00

Извори финансирања за функцију 960
01

Општи приходи и примања буџета

14.000.000,00

Укупно за функцију 960

14.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

Општи приходи и примања буџета

14.000.000,00
14.000.000,00

Укупно за програмску активност - 2007 1002
Извори финансирања за програм Подршка у образовању ученика и студената
01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

24.000.000,00
368.787.000,00

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

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

392.787.000,00

556.801.372,67
7.451.416.000,00

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

8.008.217.372,67

Извори финансирања за раздео 13
01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

556.801.372,67
7.451.416.000,00

8.008.217.372,67

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 13
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Назив

Планирана средства

14

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

1400

Покрајински секретаријат за енергетику, грађавинарство и саобраћај
Програм 0501
Програмска
активност 1001
430

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

411
01

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

44.380.160,78

Општи приходи и примања буџета

44.380.160,78
7.389.296,77

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

7.389.296,77
226.698,62

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

414

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

415

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
01

416

Општи приходи и примања буџета
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

01

421

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

750.000,00
19.360.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

426

Општи приходи и примања буџета

19.360.000,00
850.000,00

МАТЕРИЈАЛ
01

465

Општи приходи и примања буџета
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

482

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

483

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА
01

485
01

512
01

1.859.909,79
71.000,00

103.000,00
750.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

1.452.445,00
1.859.909,79

71.000,00
103.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

226.698,62
1.452.445,00

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

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

МАШИНЕ И ОПРЕМА

10.000,00
550.000,00

Општи приходи и примања буџета

550.000,00

Извори финансирања за функцију 430
01

Општи приходи и примања буџета

78.347.510,96

Укупно за функцију 430

78.347.510,96

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

78.347.510,96
78.347.510,96

Укупно за програмску активност - 0501 1001

105

И зво р
ф ина нс ира ња

Е ко но мс ка
кл а с иф ика ција

Ф у нкцио нал на
кл а с иф ика ција

П ро гра м с ка
с тру кту ра

Г л а ва

П рогра м

Ра зде о
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Планирана средства

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

Програмска
активност 1011
430
423
01

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

12.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

12.000.000,00

Извори финансирања за функцију 430
01

Општи приходи и примања буџета

12.000.000,00

Укупно за функцију 430

12.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1011
01

Општи приходи и примања буџета

12.000.000,00
12.000.000,00

Укупно за програмску активност - 0501 1011

Програмска
активност 1015
430

Манифестација "Међународни дани енергетике и инвестиција"
Гориво и енергија

421
01

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

3.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

3.000.000,00

Извори финансирања за функцију 430
01

Општи приходи и примања буџета

3.000.000,00

Укупно за функцију 430

3.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1015
01

Општи приходи и примања буџета

3.000.000,00
3.000.000,00

Укупно за програмску активност - 0501 1015

Пројекат 4016
430

Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима
Гориво и енергија

454
01

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

6.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

6.000.000,00

Извори финансирања за функцију 430
01

Општи приходи и примања буџета

6.000.000,00

Укупно за функцију 430

6.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 4016
01

Општи приходи и примања буџета

6.000.000,00
6.000.000,00

Укупно за пројекат - 0501 4016
Извори финансирања за програм Планирање и спровођење енергетске политике
01

Општи приходи и примања буџета

99.347.510,96

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

Назив

Планирана средства

Енергетска ефикасност
Штедљива расвета
Гориво и енергија

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

45.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

45.000.000,00

Извори финансирања за функцију 430
01

Општи приходи и примања буџета

45.000.000,00

Укупно за функцију 430

45.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 4001
01

Општи приходи и примања буџета

45.000.000,00
45.000.000,00

Укупно за пројекат - 0502 4001

Пројекат 4005
430

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

481
01

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

2.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

2.000.000,00

Извори финансирања за функцију 430
01

Општи приходи и примања буџета

2.000.000,00

Укупно за функцију 430

2.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 4005
01

Општи приходи и примања буџета

2.000.000,00
2.000.000,00

Укупно за пројекат - 0502 4005

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

Пројекат 4008
430
463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

20.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

20.000.000,00

Извори финансирања за функцију 430
01

Општи приходи и примања буџета

20.000.000,00

Укупно за функцију 430

20.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 4008
01

Општи приходи и примања буџета

20.000.000,00
20.000.000,00

Укупно за пројекат - 0502 4008
Извори финансирања за програм Енергетска ефикасност
01

Општи приходи и примања буџета

67.000.000,00
67.000.000,00

Укупно за програм 0502 - Енергетска ефикасност
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Програм 0503

Назив

Планирана средства

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

Пројекат 4002
430
423
01

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

500.000,00

Општи приходи и примања буџета

500.000,00

Извори финансирања за функцију 430
01

Општи приходи и примања буџета

500.000,00

Укупно за функцију 430

500.000,00

Извори финансирања за пројекат 4002
01

Општи приходи и примања буџета

500.000,00
500.000,00

Укупно за пројекат - 0503 4002

Пројекат 4010
430

Допуна и развој геобазе података ГеолИЕП
Гориво и енергија

423
01

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

950.000,00

Општи приходи и примања буџета

950.000,00

Извори финансирања за функцију 430
01

Општи приходи и примања буџета

950.000,00

Укупно за функцију 430

950.000,00

Извори финансирања за пројекат 4010
01

Општи приходи и примања буџета

950.000,00
950.000,00

Укупно за пројекат - 0503 4010
Извори финансирања за програм Управљање минералним ресурсима
01

Општи приходи и примања буџета

1.450.000,00

Укупно за програм 0503 - Управљање минералним ресурсима

1.450.000,00

Програм 0701
Програмска
активност 1002
450

Уређење и надзор у области саобраћаја
Администрација, управљање и инспекцијски надзор
Саобраћај
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

17.151.021,20

01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

5.213.097,77
11.937.923,43
2.855.645,03

01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

411

412

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

413

867.980,78
1.987.664,25
166.878,62

НАКНАДЕ У НАТУРИ

414

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

415

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

01

Општи приходи и примања буџета

416

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

421

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

422

01

105.352,91
1.074.412,32
1.000,00

1.000,00
5.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

483

706.992,00
1.179.765,23

1.000,00
1.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
01

166.878,62
706.992,00

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

5.000,00
50.000,00

Општи приходи и примања буџета

50.000,00

108

И зво р
ф ина нс ира ња

Е ко но мс ка
кл а с иф ика ција

Ф у нкцио нал на
кл а с иф ика ција

П ро гра м с ка
с тру кту ра

Г л а ва

П рогра м

Ра зде о

Назив

Планирана средства

Извори финансирања за функцију 450
01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

7.117.302,08
15.000.000,00

Укупно за функцију 450

22.117.302,08

Извори финансирања за програмску активност 1002
01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

7.117.302,08
15.000.000,00
22.117.302,08

Укупно за програмску активност - 0701 1002

Програмска
активност 1003
450

Развој саобраћаја и путне инфраструктуре
Саобраћај

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

43.808.631,52

Општи приходи и примања буџета

43.808.631,52

Извори финансирања за функцију 450
01

Општи приходи и примања буџета

43.808.631,52

Укупно за функцију 450

43.808.631,52

Извори финансирања за програмску активност 1003
01

Општи приходи и примања буџета

43.808.631,52
43.808.631,52

Укупно за програмску активност - 0701 1003

Програмска
активност 1007
450

МАНИФЕСТАЦИЈА ''МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ САОБРАЋАЈА''
Саобраћај

421
01

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

750.000,00

Општи приходи и примања буџета

750.000,00

Извори финансирања за функцију 450
01

Општи приходи и примања буџета

750.000,00

Укупно за функцију 450

750.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1007
01

Општи приходи и примања буџета

750.000,00
750.000,00

Укупно за програмску активност - 0701 1007

Програмска
активност 1013
450

Организовање рада тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима
Саобраћај

423
01

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

2.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

2.000.000,00

Извори финансирања за функцију 450
01

Општи приходи и примања буџета

2.000.000,00

Укупно за функцију 450

2.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1013
01

Општи приходи и примања буџета

2.000.000,00
2.000.000,00

Укупно за програмску активност - 0701 1013
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Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица-Баја (ИПА пројекат:
ДРЕАМ раилwаy)
Саобраћај

Пројекат 4005
450
423

432.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

465
15

Општи приходи и примања буџета
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

432.000,00
27.000.000,00

Неутрошена средства донација из ранијих година

27.000.000,00

Извори финансирања за функцију 450
01
15

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

Укупно за функцију 450

432.000,00
27.000.000,00
27.432.000,00

Извори финансирања за пројекат 4005
01
15

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

432.000,00
27.000.000,00
27.432.000,00

Укупно за пројекат - 0701 4005
Извори финансирања за програм Уређење и надзор у области саобраћаја
01
07
15

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

Укупно за програм 0701 - Уређење и надзор у области саобраћаја

Програм 1101
Програмска
активност 1005
620

54.107.933,60
15.000.000,00
27.000.000,00

96.107.933,60

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

411
01

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

27.502.392,92

Општи приходи и примања буџета

27.502.392,92
4.579.148,43

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

4.579.148,43
277.774,23

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414

Општи приходи и примања буџета
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

01

415

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

416

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

422
01
01

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

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

483

277.774,23
1.256.000,00

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

5.000,00
100.000,00

Општи приходи и примања буџета

100.000,00

Извори финансирања за функцију 620
01

Општи приходи и примања буџета

34.830.422,09

Укупно за функцију 620

34.830.422,09

Извори финансирања за програмску активност 1005
01

Општи приходи и примања буџета

34.830.422,09
34.830.422,09

Укупно за програмску активност - 1101 1005
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Назив

Планирана средства

Подршка у изради пројектно техничке документације
Развој заједнице

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

5.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

5.000.000,00

Извори финансирања за функцију 620
01

Општи приходи и примања буџета

5.000.000,00

Укупно за функцију 620

5.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 5007
01

Општи приходи и примања буџета

5.000.000,00
5.000.000,00

Укупно за пројекат - 1101 5007
Извори финансирања за програм Уређење и надзор у области планирања и изградње
01

Општи приходи и примања буџета

39.830.422,09

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

39.830.422,09

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

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

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

261.735.866,65
15.000.000,00
27.000.000,00

303.735.866,65

Извори финансирања за раздео 14
01
07
15

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

261.735.866,65
15.000.000,00
27.000.000,00

303.735.866,65

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14
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15

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

1500

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

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

472
01

481
01

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА

10.000.000,00

Општи приходи и примања буџета
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

10.000.000,00
75.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

75.000.000,00

Извори финансирања за функцију 810
01

Општи приходи и примања буџета

85.000.000,00

Укупно за функцију 810

85.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

85.000.000,00
85.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1301 1001

Програмска
активност 1002
810

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

472

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
01

481
01

Општи приходи и примања буџета

150.000,00

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

150.000,00
42.370.000,00

Општи приходи и примања буџета

42.370.000,00

Извори финансирања за функцију 810
01

Општи приходи и примања буџета

42.520.000,00

Укупно за функцију 810

42.520.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

Општи приходи и примања буџета

42.520.000,00
42.520.000,00

Укупно за програмску активност - 1301 1002

Програмска
активност 1003
810

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

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

2.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

2.000.000,00

Извори финансирања за функцију 810
01

Општи приходи и примања буџета

2.000.000,00

Укупно за функцију 810

2.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
01

Општи приходи и примања буџета

2.000.000,00
2.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1301 1003
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Назив

Планирана средства

Администрација, управљање и надзор
Услуге рекреације и спорта

411
01

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

39.499.467,80

Општи приходи и примања буџета

39.499.467,80
6.576.661,39

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

6.576.661,39
374.290,53

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414

Општи приходи и примања буџета
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

01

415

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

01

416

Општи приходи и примања буџета
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

01

421

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

101.000,00
3.669.876,36

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

424

Општи приходи и примања буџета

3.669.876,36
1.000,00

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

425

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

426
01

Општи приходи и примања буџета
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

482

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

483

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА
01

512
01

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

МАТЕРИЈАЛ

465

1.256.738,36
71.000,00

90.500,00
101.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

220.000,00
1.256.738,36

71.000,00
90.500,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

374.290,53
220.000,00

Општи приходи и примања буџета

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

МАШИНЕ И ОПРЕМА

500,00
100.000,00

Општи приходи и примања буџета

100.000,00

Извори финансирања за функцију 810
01

Општи приходи и примања буџета

52.969.034,44

Укупно за функцију 810

52.969.034,44

Извори финансирања за програмску активност 1005
01

Општи приходи и примања буџета

52.969.034,44
52.969.034,44

Укупно за програмску активност - 1301 1005
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Назив

Планирана средства

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

421

15.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
01

465
15
56

Општи приходи и примања буџета
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

15.000,00
9.332.310,00

Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ

7.360.182,00
1.972.128,00

Извори финансирања за функцију 810
01
15

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

15.000,00
7.360.182,00

56

Финансијска помоћ ЕУ

1.972.128,00

Укупно за функцију 810

9.347.310,00

Извори финансирања за пројекат 4007
01
15

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

15.000,00
7.360.182,00

56

Финансијска помоћ ЕУ

1.972.128,00
9.347.310,00

Укупно за пројекат - 1301 4007

Пројекат 5008
810

Друштвена интеграција кроз параспорт - Параинспирисани!
Услуге рекреације и спорта

421

15.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
01

Општи приходи и примања буџета

56

Финансијска помоћ ЕУ

463

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

465
15
56

15.000,00
312.800,00

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

312.800,00
2.633.695,93

Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ

21.527,13
2.612.168,80

Извори финансирања за функцију 810
01
15

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

56

Финансијска помоћ ЕУ

15.000,00
21.527,13
2.924.968,80

Укупно за функцију 810

2.961.495,93

Извори финансирања за пројекат 5008
01
15

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

56

Финансијска помоћ ЕУ

15.000,00
21.527,13
2.924.968,80
2.961.495,93

Укупно за пројекат - 1301 5008
Извори финансирања за програм Развој система спорта
01
15

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

56

Финансијска помоћ ЕУ

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

Укупно за програм 1301 - Развој система спорта
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Програм 1302
Програмска
активност 1001
810

Назив

Планирана средства

Омладинска политика
Подршка спровођењу омладинске политике
Услуге рекреације и спорта
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

2.000.000,00

01

Општи приходи и примања буџета
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

2.000.000,00
8.000.000,00

01

Општи приходи и примања буџета

8.000.000,00

463
481

Извори финансирања за функцију 810
01

Општи приходи и примања буџета

10.000.000,00

Укупно за функцију 810

10.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

10.000.000,00
10.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1302 1001

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

Програмска
активност 1002
810
463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

2.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

2.000.000,00

Извори финансирања за функцију 810
01

Општи приходи и примања буџета

2.000.000,00

Укупно за функцију 810

2.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

Општи приходи и примања буџета

2.000.000,00
2.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1302 1002

Програмска
активност 1003
810

Подршка даровитим младима у АП Војводини
Услуге рекреације и спорта
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

1.500.000,00

01

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА

1.500.000,00
3.000.000,00

01

Општи приходи и примања буџета

3.000.000,00

463
472

Извори финансирања за функцију 810
01

Општи приходи и примања буџета

4.500.000,00

Укупно за функцију 810

4.500.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
01

Општи приходи и примања буџета

4.500.000,00
4.500.000,00

Укупно за програмску активност - 1302 1003
Извори финансирања за програм Омладинска политика
01

Општи приходи и примања буџета

16.500.000,00
16.500.000,00

Укупно за програм 1302 - Омладинска политика
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Програм 1303
Програмска
активност 1001
810

Назив

Планирана средства

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

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

41.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

41.000.000,00

Извори финансирања за функцију 810
01

Општи приходи и примања буџета

41.000.000,00

Укупно за функцију 810

41.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

41.000.000,00
41.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1303 1001
Извори финансирања за програм Развој спортске инфраструктуре
01

Општи приходи и примања буџета

41.000.000,00

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

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

56

Финансијска помоћ ЕУ

240.019.034,44
7.381.709,13
4.897.096,80

Свега за главу 1500 - Покрајински секретаријат за спорт и омладину

1501

41.000.000,00

252.297.840,37

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

Развој система спорта
Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких
карактеристика становништва у АП Војводини
Услуге рекреације и спорта
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

37.580.048,55

01

Општи приходи и примања буџета

37.580.048,55
6.257.078,08

01

Општи приходи и примања буџета

411
412

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

413

6.257.078,08
350.000,00

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

01
03
04

Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника

01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

414

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

415

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

416

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ
01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

421

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

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

2.850.000,00

01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

950.000,00
1.900.000,00
610.000,00

01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

423

424

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

425

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

280.000,00
330.000,00
870.000,00

01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
МАШИНЕ И ОПРЕМА

60.000,00
360.000,00
900.000,00

01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

100.000,00
800.000,00

426

МАТЕРИЈАЛ

465

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

482

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

512

320.000,00
550.000,00
4.938.000,00
1.295.000,00
3.643.000,00
570.000,00
520.000,00
50.000,00
420.000,00

Извори финансирања за функцију 810
01
03
04

Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника

Укупно за функцију 810

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

Извори финансирања за програмску активност 1004
01
03
04

Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника

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

Укупно за програмску активност - 1301 1004
Извори финансирања за програм Развој система спорта
01
03
04

Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника

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

Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника

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

53.339.218,10
300.000,00
8.937.545,00

62.576.763,10

53.339.218,10
300.000,00
8.937.545,00

62.576.763,10

Извори финансирања за раздео 15
01
03
04

Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

7.381.709,13

56

Финансијска помоћ ЕУ

4.897.096,80

293.358.252,54
300.000,00
8.937.545,00

314.874.603,47

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15
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16

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

1600

Покрајински секретаријат за привреду и туризам
Програм 0606
Програмска
активност 1009
412

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

423
01

426
01

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

3.050.000,00

Општи приходи и примања буџета
МАТЕРИЈАЛ

3.050.000,00
8.950.000,00

Општи приходи и примања буџета

8.950.000,00

Извори финансирања за функцију 412
01

Општи приходи и примања буџета

12.000.000,00

Укупно за функцију 412

12.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1009
01

Општи приходи и примања буџета

12.000.000,00
12.000.000,00

Укупно за програмску активност - 0606 1009
Извори финансирања за програм Подршка раду органа јавне управе
01

Општи приходи и примања буџета

12.000.000,00
12.000.000,00

Укупно за програм 0606 - Подршка раду органа јавне управе

Програм 0703
Програмска
активност 1001
460

Телекомуникације и информационо друштво
Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва
Комуникације

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

6.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

6.000.000,00

Извори финансирања за функцију 460
01

Општи приходи и примања буџета

6.000.000,00

Укупно за функцију 460

6.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

6.000.000,00
6.000.000,00

Укупно за програмску активност - 0703 1001
Извори финансирања за програм Телекомуникације и информационо друштво
01

Општи приходи и примања буџета

6.000.000,00

Укупно за програм 0703 - Телекомуникације и информационо друштво
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6.000.000,00
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Програм 0802
Програмска
активност 1001
412

Назив

Планирана средства

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

2.500.000,00

01

Општи приходи и примања буџета
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

2.500.000,00
9.500.000,00

01

Општи приходи и примања буџета

9.500.000,00

463
465

Извори финансирања за функцију 412
01

Општи приходи и примања буџета

12.000.000,00

Укупно за функцију 412

12.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

12.000.000,00
12.000.000,00

Укупно за програмску активност - 0802 1001
Извори финансирања за програм Уређење система рада и радно-правних односа
01

Општи приходи и примања буџета

12.000.000,00

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

Програм 0803
Програмска
активност 1001
412

12.000.000,00

Активна политика запошљавања
Активна политика запошљавања у АП Војводини
Општи послови по питању рада
СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

37.000.000,00

01

Општи приходи и примања буџета

37.000.000,00
5.000.000,00

01

Општи приходи и примања буџета

454
481

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

5.000.000,00

Извори финансирања за функцију 412
01

Општи приходи и примања буџета

42.000.000,00

Укупно за функцију 412

42.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

42.000.000,00
42.000.000,00

Укупно за програмску активност - 0803 1001
Извори финансирања за програм Активна политика запошљавања
01

Општи приходи и примања буџета

42.000.000,00
42.000.000,00

Укупно за програм 0803 - Активна политика запошљавања

Програм 1507
Програмска
активност 1001
473

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

423

8.700.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

01

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

01

Општи приходи и примања буџета

453

454

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

481

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
01

511
01

Општи приходи и примања буџета

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

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

26.000.000,00
11.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

11.000.000,00

Извори финансирања за функцију 473
01

Општи приходи и примања буџета

191.700.000,00

Укупно за функцију 473

191.700.000,00
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Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

191.700.000,00
191.700.000,00

Укупно за програмску активност - 1507 1001

Програмска
активност 1002
473

Подршка Туристичкој Организацији Војводине
Туризам

465
01

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

35.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

35.000.000,00

Извори финансирања за функцију 473
01

Општи приходи и примања буџета

35.000.000,00

Укупно за функцију 473

35.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

Општи приходи и примања буџета

35.000.000,00
35.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1507 1002

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

Пројекат 7009
473

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

4.260.000,00

01

Општи приходи и примања буџета

4.260.000,00
388.800,00

01

Општи приходи и примања буџета

423
426

МАТЕРИЈАЛ

511
01

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

388.800,00
8.700.000,00

Општи приходи и примања буџета

8.700.000,00

Извори финансирања за функцију 473
01

Општи приходи и примања буџета

13.348.800,00

Укупно за функцију 473

13.348.800,00

Извори финансирања за пројекат 7009
01

Општи приходи и примања буџета

13.348.800,00
13.348.800,00

Укупно за пројекат - 1507 7009
Извори финансирања за програм Уређење и развој у области туризма
01

Општи приходи и примања буџета

240.048.800,00

Укупно за програм 1507 - Уређење и развој у области туризма

240.048.800,00

Програм 1509
Програмска
активност 1001
411

Подстицаји развоју конкурентности привреде
Подршка развоју предузетништва, микро, малих и средњих привредних друштава
Општи економски и комерцијални послови

423

6.000.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

453
01

454

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

01

472

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА

01

Општи приходи и примања буџета

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

Извори финансирања за функцију 411
01

Општи приходи и примања буџета

185.130.000,00

Укупно за функцију 411

185.130.000,00
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Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

185.130.000,00
185.130.000,00

Укупно за програмску активност - 1509 1001

Програмска
активност 1002
411

Промоција извоза путем сајамских наступа
Општи економски и комерцијални послови

454
01

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

4.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

4.000.000,00

Извори финансирања за функцију 411
01

Општи приходи и примања буџета

4.000.000,00

Укупно за функцију 411

4.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

Општи приходи и примања буџета

4.000.000,00
4.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1509 1002

Програмска
активност 1003
411

Подршка пословном удруживању и умрежавању
Општи економски и комерцијални послови

451
01

465
01

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Општи приходи и примања буџета

3.000.000,00

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

3.000.000,00
3.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

3.000.000,00

Извори финансирања за функцију 411
01

Општи приходи и примања буџета

6.000.000,00

Укупно за функцију 411

6.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
01

Општи приходи и примања буџета

6.000.000,00
6.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1509 1003

Програмска
активност 1004
411

Најбоље из Војводине
Општи економски и комерцијални послови

423
01

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

350.000,00

Општи приходи и примања буџета

350.000,00

Извори финансирања за функцију 411
01

Општи приходи и примања буџета

350.000,00

Укупно за функцију 411

350.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1004
01

Општи приходи и примања буџета

350.000,00
350.000,00

Укупно за програмску активност - 1509 1004
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Подршка уметничким и старим занатима
Општи економски и комерцијални послови

454
01

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

5.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

5.000.000,00

Извори финансирања за функцију 411
01

Општи приходи и примања буџета

5.000.000,00

Укупно за функцију 411

5.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1005
01

Општи приходи и примања буџета

5.000.000,00
5.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1509 1005

Програмска
активност 1006
411

Администрација, управљање и инспекцијски надзор
Општи економски и комерцијални послови
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

73.828.735,61

01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

70.439.943,61
3.388.792,00
12.292.484,48

01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

411

412

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

413

11.711.276,48
581.208,00
840.830,80

НАКНАДЕ У НАТУРИ

414

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

415

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
01

416

Општи приходи и примања буџета
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

421

01

Општи приходи и примања буџета

600.000,00
10.975.538,07

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

426

10.975.538,07
910.000,00

МАТЕРИЈАЛ

444

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
01

465

Општи приходи и примања буџета
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

482

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

483

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА
01

485
01

3.116.162,08
645.000,00

138.943,17
600.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

2.390.000,00
3.116.162,08

645.000,00
138.943,17

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

840.830,80
2.390.000,00

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

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

Извори финансирања за функцију 411
01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

102.097.694,21
3.970.000,00

Укупно за функцију 411

106.067.694,21
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Извори финансирања за програмску активност 1006
01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

102.097.694,21
3.970.000,00
106.067.694,21

Укупно за програмску активност - 1509 1006

Програмска
активност 1013
411

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

454
01

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

10.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

10.000.000,00

Извори финансирања за функцију 411
01

Општи приходи и примања буџета

10.000.000,00

Укупно за функцију 411

10.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1013
01

Општи приходи и примања буџета

10.000.000,00
10.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1509 1013

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

Пројекат 5016
411
422

102.480,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
01

Општи приходи и примања буџета
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

102.480,00
1.754.000,00

01
15

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

1.463.811,05
290.188,95

423

Извори финансирања за функцију 411
01
15

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

Укупно за функцију 411

1.566.291,05
290.188,95
1.856.480,00

Извори финансирања за пројекат 5016
01
15

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

1.566.291,05
290.188,95
1.856.480,00

Укупно за пројекат - 1509 5016
Извори финансирања за програм Подстицаји развоју конкурентности привреде
01
07
15

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

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

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

Свега за главу 1600 - Покрајински секретаријат за привреду и туризам

314.143.985,26
3.970.000,00
290.188,95

318.404.174,21

626.192.785,26
3.970.000,00
290.188,95

630.452.974,21

Извори финансирања за раздео 16
01
07
15

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

626.192.785,26
3.970.000,00
290.188,95

630.452.974,21

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16
123
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17

УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ

1700

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

Подршка раду органа јавне управе
АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА
Остале опште услуге

411
01

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

95.395.590,26

Општи приходи и примања буџета

95.395.590,26
15.883.365,78

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

15.883.365,78
513.217,24

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

414

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

415

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
01

416

Општи приходи и примања буџета
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

01

421

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

1.500.000,00
27.211.984,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

425

Општи приходи и примања буџета
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

01

426

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

482

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ
01

483

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

01

01

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

01

Општи приходи и примања буџета

485

512

МАШИНЕ И ОПРЕМА

515
01

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

МАТЕРИЈАЛ

465

3.953.057,20
213.000,00

760.000,00
1.500.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

5.043.706,53
3.953.057,20

213.000,00
760.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

513.217,24
5.043.706,53

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

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

2.200.000,00
500.000,00

Општи приходи и примања буџета

500.000,00

Извори финансирања за функцију 133
01

Општи приходи и примања буџета

250.000.000,00

Укупно за функцију 133

250.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1011
01

Општи приходи и примања буџета

250.000.000,00
250.000.000,00

Укупно за програмску активност - 0606 1011
Извори финансирања за програм Подршка раду органа јавне управе
01

Општи приходи и примања буџета

250.000.000,00
250.000.000,00

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

463
01
13

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

456.000.000,00

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

400.000.000,00
56.000.000,00

Извори финансирања за функцију 560
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

400.000.000,00
56.000.000,00

Укупно за функцију 560

456.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1004
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

400.000.000,00
56.000.000,00
456.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1505 1004

Програмска
активност 1005
474

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

463
01
13

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

287.500.000,00

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

200.000.000,00
87.500.000,00

Извори финансирања за функцију 474
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за функцију 474

200.000.000,00
87.500.000,00
287.500.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1005
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

287.500.000,00

Укупно за програмску активност - 1505 1005

Програмска
активност 1006
450

200.000.000,00
87.500.000,00

Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре
Саобраћај

463
01
12
13

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

2.234.854.015,70

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

1.960.622.766,18
16.000.000,00
258.231.249,52

Извори финансирања за функцију 450
01
12

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

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за функцију 450

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

Извори финансирања за програмску активност 1006
01
12

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

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

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

Укупно за програмску активност - 1505 1006
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Програмска
активност 1010
960

Назив

Планирана средства

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

463
01
13

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

129.000.000,00

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

100.000.000,00
29.000.000,00

Извори финансирања за функцију 960
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за функцију 960

100.000.000,00
29.000.000,00
129.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1010
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

129.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1505 1010

Програмска
активност 1011
810

100.000.000,00
29.000.000,00

Подршка пројектима у области развоја спорта
Услуге рекреације и спорта

463
01
13

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

539.000.000,00

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

500.000.000,00
39.000.000,00

Извори финансирања за функцију 810
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за функцију 810

500.000.000,00
39.000.000,00
539.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1011
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

539.000.000,00

Укупно за програмску активност - 1505 1011

Програмска
активност 1022
474

500.000.000,00
39.000.000,00

Пројектно планирање
Вишенаменски развојни пројекти
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

50.000.000,00

01

Општи приходи и примања буџета
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

50.000.000,00
28.792.800,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

28.792.800,00

463
511

Извори финансирања за функцију 474
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за функцију 474

50.000.000,00
28.792.800,00
78.792.800,00

Извори финансирања за програмску активност 1022
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

50.000.000,00
28.792.800,00
78.792.800,00

Укупно за програмску активност - 1505 1022
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Планирана средства

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

Пројекат 5014
760
512
13

МАШИНЕ И ОПРЕМА

6.475.950,48

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

6.475.950,48

Извори финансирања за функцију 760
13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за функцију 760

6.475.950,48
6.475.950,48

Извори финансирања за пројекат 5014
13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

6.475.950,48

Укупно за пројекат - 1505 5014

Пројекат 5015
830

6.475.950,48

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

451
13

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

61.000.000,00
61.000.000,00

Извори финансирања за функцију 830
13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за функцију 830

61.000.000,00
61.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 5015
13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

61.000.000,00
61.000.000,00

Укупно за пројекат - 1505 5015

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

Пројекат 5023
820
463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

400.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

400.000.000,00

Извори финансирања за функцију 820
01

Општи приходи и примања буџета

400.000.000,00

Укупно за функцију 820

400.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 5023
01

Општи приходи и примања буџета

400.000.000,00
400.000.000,00

Укупно за пројекат - 1505 5023

127

И зво р
ф ина нс ира ња

Е ко но мс ка
кл а с иф ика ција

Ф у нкцио нал на
кл а с иф ика ција

П ро гра м с ка
с тру кту ра

Г л а ва

П рогра м

Ра зде о

Пројекат 5028
960
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Планирана средства

Изградња објекта Студентског културног центра у Новом Саду
Помоћне услуге образовању

511
01

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

150.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

150.000.000,00

Извори финансирања за функцију 960
01

Општи приходи и примања буџета

150.000.000,00

Укупно за функцију 960

150.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 5028
01

Општи приходи и примања буџета

150.000.000,00
150.000.000,00

Укупно за пројекат - 1505 5028

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

Пројекат 5030
520
463
13

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

194.000.000,00

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

194.000.000,00

Извори финансирања за функцију 520
13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за функцију 520

194.000.000,00
194.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 5030
13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

194.000.000,00

Укупно за пројекат - 1505 5030

Пројекат 5031
520

194.000.000,00

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

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

154.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

154.000.000,00

Извори финансирања за функцију 520
01

Општи приходи и примања буџета

154.000.000,00

Укупно за функцију 520

154.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 5031
01

Општи приходи и примања буџета

154.000.000,00
154.000.000,00

Укупно за пројекат - 1505 5031

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

Пројекат 5032
960
463
13

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

40.000.000,00

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

40.000.000,00

Извори финансирања за функцију 960
13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно за функцију 960

40.000.000,00
40.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 5032
13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

40.000.000,00
40.000.000,00

Укупно за пројекат - 1505 5032
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Планирана средства

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

Пројекат 5037
090
511
01

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

150.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

150.000.000,00

Извори финансирања за функцију 090
01

Општи приходи и примања буџета

150.000.000,00

Укупно за функцију 090

150.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 5037
01

Општи приходи и примања буџета

150.000.000,00
150.000.000,00

Укупно за пројекат - 1505 5037

Пројекат 5038
820

Изградња објекта дома културе у Равном Селу
Услуге културе

463
01

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

160.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

160.000.000,00

Извори финансирања за функцију 820
01

Општи приходи и примања буџета

160.000.000,00

Укупно за функцију 820

160.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 5038
01

Општи приходи и примања буџета

160.000.000,00
160.000.000,00

Укупно за пројекат - 1505 5038
Извори финансирања за програм Регионални развој
01
12

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

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

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

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

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

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

4.224.622.766,18
16.000.000,00
800.000.000,00

5.040.622.766,18

4.474.622.766,18
16.000.000,00
800.000.000,00

5.290.622.766,18

Извори финансирања за раздео 17
01
12

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

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

4.474.622.766,18
16.000.000,00
800.000.000,00

5.290.622.766,18

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17
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18

ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ

1800

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

Планирана средства

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

421

18.441.725,40

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
01

521
01
09

Општи приходи и примања буџета
РОБНЕ РЕЗЕРВЕ

18.441.725,40
133.123.233,27

Општи приходи и примања буџета
Примања од продаје нефинансијске имовине

123.123.233,27
10.000.000,00

Извори финансирања за функцију 490
01
09

Општи приходи и примања буџета
Примања од продаје нефинансијске имовине

Укупно за функцију 490

141.564.958,67
10.000.000,00
151.564.958,67

Извори финансирања за програмску активност 1001
01
09

Општи приходи и примања буџета
Примања од продаје нефинансијске имовине

151.564.958,67

Укупно за програмску активност - 2401 1001

Програмска
активност 1002
490

141.564.958,67
10.000.000,00

Администрација и управљање
Економски послови некласификовани на другом месту
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

19.675.608,73

01

Општи приходи и примања буџета

19.675.608,73
3.275.988,85

01

Општи приходи и примања буџета

411
412

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

413

3.275.988,85
198.371,04

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414

Општи приходи и примања буџета
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

415

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

416

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ
01

421

Општи приходи и примања буџета
Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

422

550.000,00
10.037.920,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

424

Општи приходи и примања буџета

10.037.920,00
620.000,00

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

426

620.000,00
1.725.000,00

МАТЕРИЈАЛ

482

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ
01

483
01

683.512,35
71.000,00

210.000,00
550.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

1.189.367,00
683.512,35

71.000,00
210.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
01

198.371,04
1.189.367,00

Општи приходи и примања буџета

1.725.000,00
90.000,00

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

90.000,00
20.000,00

Општи приходи и примања буџета

20.000,00

Извори финансирања за функцију 490
01

Општи приходи и примања буџета

38.346.767,97

Укупно за функцију 490

38.346.767,97
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Извори финансирања за програмску активност 1002
01

Општи приходи и примања буџета

38.346.767,97
38.346.767,97

Укупно за програмску активност - 2401 1002
Извори финансирања за програм Управљање робним резервама
01
09

Општи приходи и примања буџета
Примања од продаје нефинансијске имовине

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

Општи приходи и примања буџета
Примања од продаје нефинансијске имовине

189.911.726,64

179.911.726,64
10.000.000,00

189.911.726,64

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

179.911.726,64
10.000.000,00

Општи приходи и примања буџета
Примања од продаје нефинансијске имовине

179.911.726,64
10.000.000,00

189.911.726,64

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 18
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19

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

1900

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

Подршка раду органа јавне управе
Администрација и управљање
Остале опште услуге

411
01

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

233.959.763,85

Општи приходи и примања буџета

233.959.763,85
38.954.300,68

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

38.954.300,68
5.389.254,24

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414

Општи приходи и примања буџета
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

01

415

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

416

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

421
01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

2.200.000,00
10.630.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

426

10.630.000,00
1.015.000,00

МАТЕРИЈАЛ
01

444

Општи приходи и примања буџета
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

465

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

482

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ
01

483

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

01

485
01

10.700.000,00
3.112.000,00

70.000,00
2.200.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

13.300.000,00
10.700.000,00

3.112.000,00
70.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

5.389.254,24
13.300.000,00

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

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

Извори финансирања за функцију 133
01

Општи приходи и примања буџета

329.710.318,77

Укупно за функцију 133

329.710.318,77

Извори финансирања за програмску активност 1004
01

Општи приходи и примања буџета

329.710.318,77
329.710.318,77

Укупно за програмску активност - 0606 1004
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Планирана средства

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

421
01

423

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

192.773.000,00

Општи приходи и примања буџета

192.773.000,00
39.044.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

425

Општи приходи и примања буџета
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

01

426

Општи приходи и примања буџета

42.248.294,86
148.548.500,00

МАТЕРИЈАЛ
01

482

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

01

511

Општи приходи и примања буџета
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

01

512
01

39.044.000,00
42.248.294,86

Општи приходи и примања буџета

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

МАШИНЕ И ОПРЕМА

3.800.000,00
16.684.000,00

Општи приходи и примања буџета

16.684.000,00

Извори финансирања за функцију 133
01

Општи приходи и примања буџета

446.457.794,86

Укупно за функцију 133

446.457.794,86

Извори финансирања за програмску активност 1005
01

Општи приходи и примања буџета

446.457.794,86
446.457.794,86

Укупно за програмску активност - 0606 1005

Пројекат 5012
133

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

423
01

511

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

7.776.000,00

Општи приходи и примања буџета

7.776.000,00
507.900,00

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
01

512
01

Општи приходи и примања буџета
МАШИНЕ И ОПРЕМА

507.900,00
12.380.772,00

Општи приходи и примања буџета

12.380.772,00

Извори финансирања за функцију 133
01

Општи приходи и примања буџета

20.664.672,00

Укупно за функцију 133

20.664.672,00

Извори финансирања за пројекат 5012
01

Општи приходи и примања буџета

20.664.672,00
20.664.672,00

Укупно за пројекат - 0606 5012
Извори финансирања за програм Подршка раду органа јавне управе
01

Општи приходи и примања буџета

796.832.785,63
796.832.785,63

Укупно за програм 0606 - Подршка раду органа јавне управе

133

И зво р
ф ина нс ира ња

Е ко но мс ка
кл а с иф ика ција

Ф у нкцио нал на
кл а с иф ика ција

П ро гра м с ка
с тру кту ра

Г л а ва

П рогра м

Ра зде о

Програм 0614
Програмска
активност 1001
133

Назив

Планирана средства

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

49.495.320,00

01

Општи приходи и примања буџета

49.495.320,00
10.939.520,00

01

Општи приходи и примања буџета

423
425

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

426

10.939.520,00
618.000,00

МАТЕРИЈАЛ
01

512

Општи приходи и примања буџета

618.000,00
30.487.600,00

МАШИНЕ И ОПРЕМА
01

Општи приходи и примања буџета
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

30.487.600,00
28.260.000,00

01

Општи приходи и примања буџета

28.260.000,00

515

Извори финансирања за функцију 133
01

Општи приходи и примања буџета

119.800.440,00

Укупно за функцију 133

119.800.440,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

119.800.440,00
119.800.440,00

Укупно за програмску активност - 0614 1001

Пројекат 5003
133

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

512
01

МАШИНЕ И ОПРЕМА

10.100.000,00

Општи приходи и примања буџета

10.100.000,00

Извори финансирања за функцију 133
01

Општи приходи и примања буџета

10.100.000,00

Укупно за функцију 133

10.100.000,00

Извори финансирања за пројекат 5003
01

Општи приходи и примања буџета

10.100.000,00
10.100.000,00

Укупно за пројекат - 0614 5003
Извори финансирања за програм Информационе технологије и електронска управа
01

Општи приходи и примања буџета

129.900.440,00

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

Општи приходи и примања буџета

129.900.440,00

926.733.225,63

Свега за главу 1900 - Управа за заједничке послове покрајинских органа

926.733.225,63

Извори финансирања за раздео 19
01

Општи приходи и примања буџета

926.733.225,63

926.733.225,63

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 19
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20

УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

2000

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

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

421
01

423

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

1.510.000,00

Општи приходи и примања буџета

1.510.000,00
1.801.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

424

Општи приходи и примања буџета

1.801.000,00
900.000,00

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
01

425

Општи приходи и примања буџета
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

01

426

Општи приходи и примања буџета

1.000,00
1.000,00

МАТЕРИЈАЛ
01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

444

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

482

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ
01

483

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

01

485
01

511

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

01

515
01

900.000,00
1.000,00

Општи приходи и примања буџета

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

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

1.000,00
1.000,00

Општи приходи и примања буџета

1.000,00

Извори финансирања за функцију 133
01

Општи приходи и примања буџета

19.420.000,00

Укупно за функцију 133

19.420.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

19.420.000,00
19.420.000,00

Укупно за програмску активност - 0605 1001

Програмска
активност 1002
133

Администрација и управљање
Остале опште услуге

411
01

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

31.574.533,21

Општи приходи и примања буџета

31.574.533,21
5.257.159,78

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

5.257.159,78
255.026,21

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

414

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

415

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
01

416
01

Општи приходи и примања буџета

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

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

837.532,16
213.000,00

Општи приходи и примања буџета

213.000,00
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Назив

1.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
01

422

Општи приходи и примања буџета

1.000,00
301.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
01

423

Општи приходи и примања буџета

301.000,00
960.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

426

Општи приходи и примања буџета

960.000,00
350.000,00

МАТЕРИЈАЛ
01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

444

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

465

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
01

482

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

01

485
01

Планирана средства

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

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

Извори финансирања за функцију 133
01

Општи приходи и примања буџета

41.556.251,36

Укупно за функцију 133

41.556.251,36

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

Општи приходи и примања буџета

41.556.251,36
41.556.251,36

Укупно за програмску активност - 0605 1002
Извори финансирања за програм Евиденција, управљање и располагање јавном својином
01

Општи приходи и примања буџета

60.976.251,36

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

60.976.251,36

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

Општи приходи и примања буџета

60.976.251,36

Свега за главу 2000 - Управа за имовину Аутономне Покрајине Војводине

60.976.251,36

Извори финансирања за раздео 20
01

Општи приходи и примања буџета

60.976.251,36

60.976.251,36

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 20
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21

СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

2100

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

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

411
01

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

7.954.468,21

Општи приходи и примања буџета

7.954.468,21
1.324.418,95

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

1.324.418,95
112.834,83

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

414

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

415

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
01

421

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

10.000,00
180.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
01

423

Општи приходи и примања буџета

180.000,00
1.388.050,10

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

426

Општи приходи и примања буџета

1.388.050,10
350.000,00

МАТЕРИЈАЛ
01

482

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

01

483

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

01

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

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

112.834,83
102.000,00

Општи приходи и примања буџета

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

Извори финансирања за функцију 411
01

Општи приходи и примања буџета

11.467.488,30

Укупно за функцију 411

11.467.488,30

Извори финансирања за програмску активност 1008
01

Општи приходи и примања буџета

11.467.488,30
11.467.488,30

Укупно за програмску активност - 1509 1008

Програмска
активност 1010
411

Пословни инкубатори
Општи економски и комерцијални послови

465
01

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

24.537.336,09

Општи приходи и примања буџета

24.537.336,09

Извори финансирања за функцију 411
01

Општи приходи и примања буџета

24.537.336,09

Укупно за функцију 411

24.537.336,09

Извори финансирања за програмску активност 1010
01

Општи приходи и примања буџета

24.537.336,09
24.537.336,09

Укупно за програмску активност - 1509 1010
Извори финансирања за програм Подстицаји развоју конкурентности привреде
01

Општи приходи и примања буџета

36.004.824,39

Укупно за програм 1509 - Подстицаји развоју конкурентности привреде
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Извори финансирања за главу 2100 - Служба за реализацију програма развоја Аутономне Покрајине Војводине
Општи приходи и примања буџета

36.004.824,39

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

36.004.824,39

01

Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију

2101
Програм 1509
Програмска
активност 1009
411

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

411
01

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

9.834.139,33

Општи приходи и примања буџета

9.834.139,33
1.637.384,20

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

1.637.384,20
115.446,21

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

Општи приходи и примања буџета

01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

01

Општи приходи и примања буџета

414

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

415

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

416

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ
01

Општи приходи и примања буџета

01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

01
04
13

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

01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

04

Сопствени приходи буџетских корисника

01

Општи приходи и примања буџета

421

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

424

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

425

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

426

МАТЕРИЈАЛ

444

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

481

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

482

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ
01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

04

Сопствени приходи буџетских корисника

01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

483

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

512

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

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

115.446,21
316.000,00

МАШИНЕ И ОПРЕМА

138

2.677.424,02
182.000,00
214.970,23
104.970,23
110.000,00
4.212.520,16
3.222.520,16
940.000,00
50.000,00
1.150.000,00
550.000,00
600.000,00
280.000,00
150.000,00
130.000,00
630.000,00
380.000,00
250.000,00
5.000,00
5.000,00
60.000,00
60.000,00
16.000,00
11.000,00
5.000,00
100.000,00
100.000,00
130.000,00
50.000,00
80.000,00
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НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

30.000,00

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

20.000,00
10.000,00

Извори финансирања за функцију 411
01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

19.305.535,87
2.602.000,00
50.000,00

Укупно за функцију 411

21.957.535,87

Извори финансирања за програмску активност 1009
01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

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

Укупно за програмску активност - 1509 1009
Извори финансирања за програм Подстицаји развоју конкурентности привреде
01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

19.305.535,87
2.602.000,00
50.000,00

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

21.957.535,87

01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

19.305.535,87
2.602.000,00

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

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

50.000,00

21.957.535,87

Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама

2102
Програм 0803
Програмска
активност 1002
412

Активна политика запошљавања
Пословна едукација
Општи послови по питању рада
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

16.913.591,67

01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

16.646.124,93
267.466,74
2.816.113,06

01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

411

412

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

413

2.771.579,80
44.533,26
119.640,00

НАКНАДЕ У НАТУРИ

414

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

415

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
01

416

Општи приходи и примања буџета
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

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

01

Општи приходи и примања буџета
СТАЛНИ ТРОШКОВИ

142.000,00
9.965.800,00

01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

8.205.800,00
1.760.000,00

421

139

И зво р
ф ина нс ира ња

Е ко но мс ка
кл а с иф ика ција

Ф у нкцио нал на
кл а с иф ика ција

П ро гра м с ка
с тру кту ра

Г л а ва

П рогра м

Ра зде о

422

Назив

Планирана средства

660.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

424

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

04

Сопствени приходи буџетских корисника

425

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

426

МАТЕРИЈАЛ

444

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

462

ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

482
01
04

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

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

30.000,00
270.000,00

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

190.000,00
80.000,00

Извори финансирања за функцију 412
01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

07

Трансфери од других нивоа власти

41.217.319,08
9.651.000,00
312.000,00

Укупно за функцију 412

51.180.319,08

Извори финансирања за програмску активност 1002
01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

07

Трансфери од других нивоа власти

312.000,00
51.180.319,08

Укупно за програмску активност - 0803 1002

Пројекат 5003
412

41.217.319,08
9.651.000,00

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

200.000,00

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

200.000,00
250.900,31

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

423
426

МАТЕРИЈАЛ

512
15

МАШИНЕ И ОПРЕМА

250.900,31
800.000,00

Неутрошена средства донација из ранијих година

800.000,00

Извори финансирања за функцију 412
15

Неутрошена средства донација из ранијих година

Укупно за функцију 412

1.250.900,31
1.250.900,31

Извори финансирања за пројекат 5003
15

Неутрошена средства донација из ранијих година

1.250.900,31
1.250.900,31

Укупно за пројекат - 0803 5003
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Планирана средства

Извори финансирања за програм Активна политика запошљавања
01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

07
15

Трансфери од других нивоа власти
Неутрошена средства донација из ранијих година

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

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

52.431.219,39

01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

41.217.319,08
9.651.000,00

07
15

Трансфери од других нивоа власти
Неутрошена средства донација из ранијих година

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

312.000,00
1.250.900,31

52.431.219,39

Извори финансирања за раздео 21
01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

07
13

Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

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

110.393.579,65

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 21
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22

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

2200

Служба за управљање људским ресурсим
Програм 0606
Програмска
активност 1001
131

Планирана средства

Подршка раду органа јавне управе
Администрација и управљање
Опште кадровске услуге

411
01

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

11.258.315,00

Општи приходи и примања буџета

11.258.315,00
1.874.509,00

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

1.874.509,00
260.853,00

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414

Општи приходи и примања буџета
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

01

415

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

416

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

422
01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

3.068.596,00
151.000,00

МАТЕРИЈАЛ

482

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ
01

483
01

158.085,00
142.000,00

100.000,00
3.068.596,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

426

428.792,00
158.085,00

142.000,00
100.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

260.853,00
428.792,00

Општи приходи и примања буџета

151.000,00
1.000,00

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

1.000,00
160.000,00

Општи приходи и примања буџета

160.000,00

Извори финансирања за функцију 131
01

Општи приходи и примања буџета

17.603.150,00

Укупно за функцију 131

17.603.150,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

17.603.150,00
17.603.150,00

Укупно за програмску активност - 0606 1001

Програмска
активност 1002
131

Опште стручно усавршавање
Опште кадровске услуге

423
01

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

779.905,00

Општи приходи и примања буџета

779.905,00

Извори финансирања за функцију 131
01

Општи приходи и примања буџета

779.905,00

Укупно за функцију 131

779.905,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

Општи приходи и примања буџета

779.905,00
779.905,00

Укупно за програмску активност - 0606 1002
Извори финансирања за програм Подршка раду органа јавне управе
01

Општи приходи и примања буџета

18.383.055,00

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

Општи приходи и примања буџета

18.383.055,00

18.383.055,00
18.383.055,00

Свега за главу 2200 - Служба за управљање људским ресурсим
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18.383.055,00
Општи приходи и примања буџета
01

18.383.055,00
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23

СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ
СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

2300

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

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

411
01

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

10.957.025,14

Општи приходи и примања буџета

10.957.025,14
1.824.344,68

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

413

1.824.344,68
19.940,00

НАКНАДЕ У НАТУРИ

414

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
01

415

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

421

20.000,00
874.875,91

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
01

423

Општи приходи и примања буџета

874.875,91
680.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

426

Општи приходи и примања буџета

680.000,00
180.000,00

МАТЕРИЈАЛ
01

482

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

01

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

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

19.940,00
700.000,00

Општи приходи и примања буџета

180.000,00
2.000,00
2.000,00

Извори финансирања за функцију 110
01

Општи приходи и примања буџета

15.438.199,18

Укупно за функцију 110

15.438.199,18

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

15.438.199,18
15.438.199,18

Укупно за програмску активност - 2304 1001
Извори финансирања за програм Ревизија јавних средстава
01

Општи приходи и примања буџета

15.438.199,18

15.438.199,18
Укупно за програм 2304 - Ревизија јавних средстава
Извори финансирања за главу 2300 - Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне Покрајине Војводине
01

Општи приходи и примања буџета

15.438.199,18

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

Општи приходи и примања буџета

15.438.199,18

15.438.199,18

15.438.199,18

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 23
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24

СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

2400

Служба за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине
Програм 2301
Програмска
активност 1002
110

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

411
01

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

16.208.990,68

Општи приходи и примања буџета

16.208.990,68
2.782.146,95

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

2.782.146,95
194.995,58

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

414

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

415

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
01

416

Општи приходи и примања буџета
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

01

421

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

300.000,00
3.604.215,40

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

426

Општи приходи и примања буџета

3.604.215,40
125.000,00

МАТЕРИЈАЛ
01

465

Општи приходи и примања буџета
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

482

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

483
01

250.000,00
10.000,00

40.000,00
300.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

400.000,00
250.000,00

10.000,00
40.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

194.995,58
400.000,00

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

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

43.273,13
58.894,71

Општи приходи и примања буџета

58.894,71

Извори финансирања за функцију 110
01

Општи приходи и примања буџета

24.018.516,45

Укупно за функцију 110

24.018.516,45

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

Општи приходи и примања буџета

24.018.516,45
24.018.516,45

Укупно за програмску активност - 2301 1002
Извори финансирања за програм Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система
01

Општи приходи и примања буџета

24.018.516,45

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

24.018.516,45

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

Општи приходи и примања буџета

24.018.516,45

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

24.018.516,45

Извори финансирања за раздео 24
01

Општи приходи и примања буџета

24.018.516,45

24.018.516,45

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 24
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25

ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН

2500

Покрајински заштитник грађана - омбудсман
Програм 1001
Програмска
активност 1002
330

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

411
01

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

35.723.955,37

Општи приходи и примања буџета

35.723.955,37
5.948.038,57

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

5.948.038,57
412.185,13

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414

Општи приходи и примања буџета
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

01

415

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

416

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

421
01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

170.000,00
1.918.848,92

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

426

1.918.848,92
360.000,00

МАТЕРИЈАЛ
01

444

Општи приходи и примања буџета
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

462

ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

465

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
01

482
01

765.201,10
399.000,00

150.000,00
170.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

1.913.491,35
765.201,10

399.000,00
150.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

412.185,13
1.913.491,35

Општи приходи и примања буџета

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

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

10.000,00
10.000,00

Општи приходи и примања буџета

10.000,00

Извори финансирања за функцију 330
01

Општи приходи и примања буџета

47.840.720,44

Укупно за функцију 330

47.840.720,44

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

Општи приходи и примања буџета

47.840.720,44
47.840.720,44

Укупно за програмску активност - 1001 1002
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Планирана средства

Праћење и унапређивање остваривања људских права
Судови

422
01

423
01

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

50.000,00

Општи приходи и примања буџета
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

50.000,00
30.000,00

Општи приходи и примања буџета

30.000,00

Извори финансирања за функцију 330
01

Општи приходи и примања буџета

80.000,00

Укупно за функцију 330

80.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1021
01

Општи приходи и примања буџета

80.000,00
80.000,00

Укупно за програмску активност - 1001 1021
Извори финансирања за програм Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
01

Општи приходи и примања буџета

47.920.720,44

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

47.920.720,44

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

Општи приходи и примања буџета

47.920.720,44

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

Општи приходи и примања буџета

47.920.720,44

47.920.720,44

47.920.720,44

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 25
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И зво р
ф ина нс ира ња
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Ф у нкцио нал на
кл а с иф ика ција

П ро гра м с ка
с тру кту ра

Г л а ва

П рогра м

Ра зде о

Назив

Планирана средства

26

ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

2600

Правобранилаштво Атономне Покрајине Војводине
Програм 0606
Програмска
активност 1010
330

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

411
01

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

23.706.234,30

Општи приходи и примања буџета

23.706.234,30
3.947.088,01

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета

3.947.088,01
200.000,00

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01

414

Општи приходи и примања буџета
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

01

415

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

416

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

421
01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

600.000,00
1.213.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

424

1.213.000,00
2.000,00

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
01

426

Општи приходи и примања буџета

2.000,00
140.000,00

МАТЕРИЈАЛ
01

Општи приходи и примања буџета

01

Општи приходи и примања буџета

465

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

482

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ
01

483
01

257.162,00
170.000,00

86.000,00
600.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

660.000,00
257.162,00

170.000,00
86.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

200.000,00
660.000,00

Општи приходи и примања буџета

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

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

3.000,00
1.000,00

Општи приходи и примања буџета

1.000,00

Извори финансирања за функцију 330
01

Општи приходи и примања буџета

30.986.484,31

Укупно за функцију 330

30.986.484,31

Извори финансирања за програмску активност 1010
01

Општи приходи и примања буџета

30.986.484,31
30.986.484,31

Укупно за програмску активност - 0606 1010
Извори финансирања за програм Подршка раду органа јавне управе
01

Општи приходи и примања буџета

30.986.484,31

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

Општи приходи и примања буџета

30.986.484,31

30.986.484,31

Свега за главу 2600 - Правобранилаштво Атономне Покрајине Војводине

30.986.484,31

Извори финансирања за раздео 26
01

Општи приходи и примања буџета

30.986.484,31

30.986.484,31

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 26
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Преглед планираних расхода
Извор
финанси
рања

Назив

Укупно

01

Општи приходи и примања буџета

22.961.200.000,00

03

Социјални доприноси

04

Сопствени приходи буџетских корисника

05

Донације од иностраних земаља

6.400.000,00

06

Донације од међународних организација

4.205.000,00

07

Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

12.510.000,00

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

10.630.000,00

10

Примања од домаћих задуживања

12

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

56

Финансијска помоћ ЕУ

6.366.385,00
211.328.189,72

47.726.958.504,41

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

Укупно:

149

150

0106

0103

0102

0101

Програм

1002

1001

1002

1001

1003

1002

1001

1001

Програмска
активност

5007

5005

4006

Пројекат

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Раздео Глава

Назив

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

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

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

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

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

Члан 12

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

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

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

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

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

Планирана средства
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11

11
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00
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00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Раздео Глава

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

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

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

Назив

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

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

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

Планирана средства
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12

12

12

12

12

12
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12
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12

12

12

12

12

12

12
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01

01

01

01

01

00

00

00
01

00

00

00

00

00

00

00

00

Раздео Глава

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

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

Назив

8.895.000,00

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

7.316.234,40
10.474.765,94

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

6.996.587,00

3.325.125,79
6.996.587,00

15.000.000,00
3.325.125,79

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

Планирана средства

153

0601

0503

0502

0501

0406

Програм

1003

1002

1001

1015

1011

1001

1001

Програмска
активност

4010

4002

4008

4005

4001

4016

Пројекат

11

11

11

11

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

12

12

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Раздео Глава

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

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

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

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

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

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

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

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

50.000.000,00

50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00

Планирана средства

Планирање и спровођење енергетске политике
Покрајински секретаријат за енергетику, грађавинарство и саобраћај
Стручни, административни и надзорни послови
Покрајински секретаријат за енергетику, грађавинарство и саобраћај
Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и рад комисија за полагање стручних испита као
и Комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на територији АП Војводине
Покрајински секретаријат за енергетику, грађавинарство и саобраћај
Манифестација "Међународни дани енергетике и инвестиција"
Покрајински секретаријат за енергетику, грађавинарство и саобраћај
Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима
Покрајински секретаријат за енергетику, грађавинарство и саобраћај

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

Назив

154

0607

0606

0605

0602

Програм

1004

1001

1011

1010

1009

1005

1004

1003

1002

1001

1002

1001

Програмска
активност

5012

4001

Пројекат

06

06

06

19

17

26

16

19

19

06

22

22

06
16
17
19
22
26

20

20

20

10

10

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00
00
00
00
00
00

00

00

00

00

00

Раздео Глава

1.128.217.324,94
20.015.000,00
12.000.000,00
250.000.000,00
796.832.785,63
18.383.055,00
30.986.484,31
17.603.150,00
17.603.150,00
779.905,00
779.905,00
20.015.000,00
20.015.000,00
329.710.318,77
329.710.318,77
446.457.794,86
446.457.794,86
12.000.000,00
12.000.000,00
30.986.484,31
30.986.484,31
250.000.000,00
250.000.000,00
20.664.672,00
20.664.672,00
131.029.870,36
131.029.870,36
5.700.000,00
5.700.000,00
125.329.870,36
125.329.870,36

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

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

100.000.000,00

100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00

Планирана средства

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

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

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

Назив

155

0802

0703

0701

0614

0608

Програм

1001

1001

1013

1007

1003

1002

1001

1007

1003

1001

Програмска
активност

4005

5003

5009

Пројекат

16

16

16

16

14

14

14

14

14

14

19

19

19

11

11

11

10

10
11

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00
00

Раздео Глава

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

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

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

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

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

Назив

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

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

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

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

17.000.000,00

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

Планирана средства

156

0904

0903

0902

0803

Програм

1005

1004

1008

1007

1006

1027

1020

1019

1016

1015

1014

1002

1001

Програмска
активност

4040

5003

Пројекат

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09
09

21

21

16

16
21

00

00

00

00

00

00

00

01

00

01

01

00

00

00

00
01

02

02

00

00
02

Раздео Глава

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

479.886.426,00
479.886.426,00
4.000.000,00

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

9.937.614,17

7.000.000,00
9.937.614,17

16.937.614,17
16.937.614,17
7.000.000,00

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

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

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

Планирана средства

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

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

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

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

Назив

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

20.407.995,30

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

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

Планирана средства
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Раздео Глава

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

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

Назив

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

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

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

3.750.000,00
9.499.722,88
9.499.722,88

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

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

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

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

Назив

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

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

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

Планирана средства
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Раздео Глава

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

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

Омладинска политика
Покрајински секретаријат за спорт и омладину
Подршка спровођењу омладинске политике
Покрајински секретаријат за спорт и омладину
Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике
Покрајински секретаријат за спорт и омладину
Подршка даровитим младима у АП Војводини
Покрајински секретаријат за спорт и омладину
Развој спортске инфраструктуре
Покрајински секретаријат за спорт и омладину
Одржавање и опремање спортских објеката, фискултурних сала и тренажних центара
Покрајински секретаријат за спорт и омладину

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

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

Планирана средства

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

Назив

161

1505

Програм

1022

1021

1020

1011

1010

1006

1005

1004

1001

Програмска
активност

5038

5037

5032

5031

5030

5028

5023

5015

5014

Пројекат

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

11

11

17

17

17

17

17

11

11
17

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00
00

Раздео Глава
Регионални развој
Покрајински секретаријат за регионални развој међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине
Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја
Покрајински секретаријат за регионални развој међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине
Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине
Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја
Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине
Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре
Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине
Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда
Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине
Подршка пројектима у области развоја спорта
Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине
Подршка раду Развојне агенције Војводине
Покрајински секретаријат за регионални развој међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине
Покрајински секретаријат за регионални развој међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
Пројектно планирање
Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине
Набавка 2 дигитална линеарна акцелератора са системом за планирање, РВ системом, дозиметријом и
имобилизационим сетом, са адаптацијом простора и системом за планирање, Институт за онкологију
Војводине
Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине
Изградња пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине"
Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине
Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде "Народно позориште-Народно
казалиште-Нéпсзíнхáз" у Суботици
Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине
Изградња објекта Студентског културног центра у Новом Саду
Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине
Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља у општини Мали Иђош
Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине
Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бачка Топола
Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине
Реконструкција и доградња постојећих објеката и изградња нових објеката у оквиру комплекса дворца
Хертеленди у Бочару, Општина Нови Бечеј
Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине
Реконструкција, доградња и изградња објеката у оквиру комплекса Дома за душевно оболела лица у Чуругу
Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине
Изградња објекта дома културе у Равном Селу
Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине

Назив

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

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

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

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

Планирана средства

162

1602

1509

1507

Програм

1001

1013

1010

1009

1008

1006

1005

1004

1003

1002

1001

1002

1001

Програмска
активност

5016

7009

Пројекат

06

06

16

16

21

21

21

16

16

16

16

16

16

16
21
21

16

16

16

16

00

00

00

00

00

01

00

00

00

00

00

00

00

00
00
01

00

00

00

00

Раздео Глава

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

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

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

Назив

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

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

13.348.800,00

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

Планирана средства

163

1802

1801

Програм

1004

1003

Програмска
активност

4021

4020

4019

4018

4017

4014

4013

4009

4008

4007

4005

4004

4003

Пројекат

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Раздео Глава

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

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

Назив

2.000.000,00

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

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

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

72.315.960,60
72.315.960,60
8.000.000,00

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

Планирана средства

164

2001

1902

1901

1807

1803

Програм

1005

1002

1001

1001

1002

1001

1010

1004

1003

Програмска
активност

5007

5006

4013

4005

Пројекат

06

06

06

06
06

11

11

07

07

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

01

00

00

00
01

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Раздео Глава

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

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

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

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

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

Назив

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

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

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

100.000.000,00
1.458.000.000,00
1.458.000.000,00

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

50.000.000,00

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

Планирана средства

165

2005

2004

2003

2002

Програм

1003

1002

1001

1005

1004

1002

1001

1006
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Раздео Глава

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

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

Основно образовање
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
Реализација делатности основног образовања
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
Двојезичка настава у основним школама
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
Подизање квалитета основног образовања
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
Образовање одраслих
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
Модернизација инфраструктуре основних школа
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
Унапређивање наставе француског језика у основним школама на територији АП Војводине у циљу увођења
двојезичке наставе
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице

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

Назив

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

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

600.000,00

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

558.910.000,00
558.910.000,00
553.200.000,00
553.200.000,00
5.010.000,00
5.010.000,00
700.000,00
700.000,00
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Раздео Глава

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

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

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

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

Назив

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

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

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

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

847.715.000,00
454.928.000,00
392.787.000,00
378.787.000,00
378.787.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
299.918.000,00
299.918.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
151.000.000,00
151.000.000,00
3.010.000,00
3.010.000,00
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Интервенцијска средства
Покрајински секретаријат за финансије
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА
Покрајински секретаријат за финансије
СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА
Покрајински секретаријат за финансије

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

Ревизија јавних средстава
Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне Покрајине Војводине
Уређење и надзор финансијског и фискалног система
Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне Покрајине Војводине

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

Назив

75.189.698.272,69

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

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

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

213.821.228,09
24.018.516,45
24.018.516,45

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

Планирана средства

III ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ О ИЗВРШАВАЊУ БУЏЕТА
Члан 13
Обавезе преузете у складу са законом, које су планиране из извора финансирања 01 – Општи
приходи и примања буџета, извршаваће се сразмерно оствареним приходима. Ако се у току
године приходи чији је основ остваривања исказан класификацијом извора финансирања 01 –
Општи приходи и примања буџета – смање, расходи и издаци буџета извршаваће се по
приоритетима, и то: обавезе које проистичу по основу отплате јавног дуга, обавезе утврђене
законским прописима на постојећем нивоу и стални трошкови неопходни за несметано
функционисање корисника буџетских средстава.
Расходи и издаци планирани из извора финансирања 07 – Трансфери од других нивоа
власти, могу се извршавати у висини и за намене за које су трансферни приходи остварени.
Расходи и издаци планирани из извора финансирања 10 – Примања од домаћих
задуживања, могу се извршавати до висине остварених примања од задуживања, а највише до
висине утврђеног расхода односно издатка из овог извора финансирања.
Расходи и издаци планирани овом одлуком из извора финансирања 12 – Примања од отплате
датих кредита и продаје финансијске имовине, могу се извршавати до висине остварених
примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине, а највише до висине
утврђеног расхода, односно издатка из овог извора финансирања.
Расходи и издаци планирани овом одлуком из извора финансирања 13 – Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година, могу се извршавати до висине пренетих неутрошених средстава
из ранијих година, а највише до висине утврђених расхода и издатака из ових извора
финансирања.
За апропријације утврђене чланом 11. ове одлуке из других извора финансирања, директни и
индиректни корисници средстава буџета Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту:
корисници буџетских средстава) могу преузимати обавезе до нивоа остварења прихода,
примања и пренетих средстава из ранијих година, који потичу из других извора
финансирања из којих су утврђене апропријације, уколико је ниво остварених прихода,
примања и пренетих средстава из ранијих година, који потичу из других извора финансирања,
мањи од одобрених апропријација. Коришћење средстава из других извора финансирања у
случају остварења прихода и примања из којих су планирани у већем износу од планираног,
могуће је под условима, на начин и по поступку прописаним Законом о буџетском систему.
Ако корисници буџетских средстава не остваре приходе и примања из других извора
финансирања, као и у случају када пренета средства која потичу од других извора
финансирања буду мања од процењених овом одлуком, расходи и издаци планирани по том
основу неће се извршавати на терет прихода и примања и пренетих неутрошених средстава
из извора финансирања наведених у ст. 1–5 овог члана.
Корисник буџетских средстава – код кога се у току године умање одобрене апропријације због
извршења принудне наплате – за износ умањења предузеће одговарајуће мере ради
прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити умањење обавезе, односно
продужење уговорног рока за плаћање или тако што ће отказати уговор, односно предложити
измену прописа који је основ за настанак и плаћање обавеза.
Члан 14
Ако се у току фискалне године расходи и издаци повећају или приходи смање, Покрајинска
влада, на предлог Покрајинског секретаријата за финансије, може обуставити извршење
појединих расхода и издатака, не дуже од 45 дана.
Уколико у току реализације средстава предвиђених овом одлуком дође до измена у
Правилнику о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем,
Покрајински секретаријат за финансије извршиће одговарајуће усклађивање ове одлуке.
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Члан 15
На начин прописан чланом 56. Закона о буџетском систему, нове обавезе могу се најављивати
до висине апропријације одобрене овом одлуком, умањене за износ преузетих неизвршених
обавеза из претходне буџетске године у складу са законом.
Члан 16
Други корисници јавних средстава и остали корисници који користе пословни простор и
покретне ствари којима управља Покрајинска влада плаћају настале трошкове, трошкове
текућег и инвестиционог одржавања и закупа, у складу с критеријумима које прописује
Покрајинска влада.
Члан 17
Корисници јавних средстава чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, који користе
средства буџета АП Војводине за претфинансирање донаторских пројеката, дужни су да
приходе остварене по основу рефундације од донатора, врате у буџет Аутономне покрајине
Војводине на коришћење, као општи приход буџета у текућој години, а најкасније након
реализације пројекта.
Члан 18
Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају
обавезе по основу комерцијалних трансакција – промета роба, услуга и радова.
Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе из става 1. овог члана измире у року
утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама.
Члан 19
Јавна предузећа и други облици организовања, чији је оснивач Аутономна покрајина
Војводина, дужни су да најмање 75% сразмерног дела нето добити, односно вишка прихода
над расходима, по завршном рачуну за 2020. годину, који припада Аутономној покрајини
Војводини као оснивачу, уплате у буџет Аутономне покрајине Војводине, најкасније до 30.
новембра 2021. године.
Привредна друштва чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина или у којима Аутономна
покрајина Војводина, односно правно лице чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина
има учешће у власништву, дужна су да – најкасније до 30. новембра 2021. године – у буџет
Аутономне покрајине Војводине, уплате 100% сразмерног дела нето добити по завршном
рачуну за 2020. годину, који – у складу са законом који уређује привредна друштва –
припада Аутономној покрајини Војводини, односно правном лицу чији је оснивач Аутономна
покрајина Војводина, као члану друштва.
Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, обавеза по основу уплате добити мо ж е би т и у мање на
субјекту из ст. 1. и 2. овог члана који – уз сагласност Покрајинске владе – донесе одлуку да из
добити покрије губитак из ранијих година или да повећа капитал, а расположива ликвидна
средства употреби за финансирање инвестиција.
Члан 20
Овлашћује се покрајински секретар надлежан за послове финансија да новчана средства на
консолидованом рачуну трезора Аутономне покрајине Војводине, осим прихода за које је у
посебном закону, односно покрајинском пропису или међународном уговору утврђена
намена која ограничава употребу тих средстава, инвестира и пласира на домаћем
финансијском тржишту новца у складу са законом и другим прописом.
Члан 21
Ради обезбеђивања транспарентности употребе средстава буџета Аутономне покрајине
Војводине, поштовања начела законитости, економичности и ефикасности њиховог
коришћења, чл. 22–26. ове одлуке уређују начин и поступак доделе средстава из буџета
Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину, који су дужни да спроводе корисници
буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине.
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Члан 22
Руководилац корисника буџетских средстава доноси одлуку о спровођењу поступка за доделу
средстава, на један од начина прописан овом одлуком, након испуњења следећих услова:
-

доношења финансијског плана усклађеног са одобреним апропријацијама у буџету;

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

Члан 24
Поступак утврђен чланом 23. ове одлуке не спроводи се за следеће:
1.

апропријације планиране за финансирање расхода за запослене;

2. средства планирана за набавку добара, услуга и радова на које се не примењују
одредбе Закона о јавним набавкама;
3. трансферна средства примљена од другог нивоа власти, уколико је актом којим је одобрен
трансфер утврђен и корисник, односно прималац средстава;
4. расходе односно издатаке чија је вредност до износа који је Законом о јавним
набавкама ослобођен јавне набавке, уколико другим прописом није другачије одређено;
5. расходе и издатке за које су примаоци средстава одређени законом, односно актима
које доносе или на њих дају сагласност Скупштина Аутономне покрајине Војводине, односно
Покрајинска влада;
6. расходе планиране за капиталне – инвестиционе пројекте који су у овој одлуци у
програмској класификацији исказани као пројекти, а у случајевима када је прималац средстава
одређен инвестиционо-техничком документацијом као инвеститор – у смислу прописа којима
се уређују планирање и изградња или када је прималац средстава одређен као носилац
инвестиционог улагања посебним актом.
Средства из става 1. тачка 4. овог члана додељују се на основу образложених захтева о
којима одлучује руководилац корисника буџетских средстава.
Члан 25
Обавезни елементи јавног огласа јесу: назив акта на основу ког се расписује оглас, висина
укупних средстава предвиђених за доделу по јавном огласу, предуслови за стицање права
по јавном огласу, износ буџетског давања по подносиоцу односно крајњем кориснику, начин
подношења пријава, као и други подаци који су важни за спровођење јавног огласа,
односно за утврђивање квалификованости подносиоца пријаве на јавни оглас.
Обавезни елементи јавног конкурса јесу: назив акта на основу ког се расписује јавни
конкурс, висина укупних средстава предвиђених за доделу по јавном конкурсу, право учешћа
на јавном конкурсу, програм односно пројектни задатак, начин подношења пријава на јавни
конкурс, критеријуми за оцену пријава, рок за подношење пријава односно рок до када је
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јавни конкурс отворен, као и други подаци који су важни за спровођење јавног конкурса
односно утврђивање квалификованости подносиоца пријаве на јавни конкурс.
Корисник буџетских средстава дужан је да од подносиоца пријаве по јавном огласу и јавном
конкурсу прибави и следећу обавезну документацију: фотокопију потврде о пореском
идентификационом броју, потврду о регистрацији у надлежном органу, осим за јединице
локалне самоуправе и њихове директне и индиректне кориснике, као и за кориснике буџета
Републике Србије, а за физичка лица, ангажована по уговорима за рад ван радног односа,
фотокопију личне карте и доказ о радном статусу (незапослен, запослен или пензионер).
Корисник буџетских средстава може прописати и другу неопходну документацију у вези с
потврђивањем легитимитета, статуса, бонитета подносиоца и слично.
Документација из става 3. овог члана обавезна је и за доделу средстава на основу члана 27. ове
одлуке, као и за доделу средстава на основу члана 24. став 1. т. 2. до 5, за која није обавезно
спровођење прописаног поступка доделе средстава на начин предвиђен чланом 23. ове
одлуке.
Члан 26
Јавни оглас и јавни конкурс објављују се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”,
у једном од јавних гласила које покрива целу територију Аутономне покрајине Војводине и на
интернет страници корисника буџетских средстава.
Јавни оглас и јавни конкурс могу се објавити и на језицима националних мањина –
националних заједница, који су у службеној употреби у раду органа Аутономне покрајине
Војводине.
Члан 27
Руководилац директног корисника буџетских средстава може одлучити да за 5% одобрене
апропријације, а највише до укупно један милион динара, не спроводи поступак за доделу
средстава у складу са овом одлуком, уколико законом или покрајинским прописом није
другачије одређено.
Право из става 1. овог члана може се користити у случајевима доделе средстава примаоцима,
за ситуације које су ванредне или из оправданих разлога нису могле бити предвиђене, а на
основу појединачно донете одлуке руководиоца директног корисника буџетских средстава,
односно за сврхе, на начин и по поступку предвиђеном посебним законом или покрајинским
прописом.
Члан 28
Корисници буџетских средстава дужни су да – пре закључивања уговора и доношења других
правних аката којима преузимају обавезе односно регулишу имовинско-правне односе, а чија
је вредност већа од пет милиона динара – прибаве правно мишљење Правобранилаштва
Аутономне покрајине Војводине.
Покрајински орган управе надлежан за послове финансија може тражити да корисници
буџетских средстава прибаве правно мишљење Правобранилаштва Аутономне покрајине
Војводине и за уговоре, односно друга правна акта којима се врши преузимање обавеза, а
чија је вредност мања од износа наведеног у ставу 1. овог члана.
Члан 29
Расходе и издатке планиране у члану 11. ове одлуке, директни корисник буџетских
средстава, уз одобрење покрајинског органа управе надлежног за послове финансија, може
преусмеравати у складу са Законом о буџетском систему.
Поступак доделе средстава из буџета, прописан овом одлуком, корисник буџетских средстава
дужан је да примењује и за средства увећана променом апропријације, на начин наведен у
ставу 1. овог члана.
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Члан 30
У уговору или другом правном акту, којим корисник буџетских средстава преузима обавезе
као давалац средстава, дужан је да посебним одредбама предвиди следеће:
1. средства из буџета Аутономне покрајине Војводине која су предмет уговора подлежу
контроли примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и
законитог коришћења средстава, коју обавља служба буџетске инспекције Аутономне
покрајине Војводине;
2. примаоци средстава д у ж н и с у д а служби буџетске инспекције омогуће несметану
контролу наменског и законитог коришћења средстава по предмету уговора код примаоца
средстава;
3. корисници средстава у о б а в е з и с у да даваоцу средстава подносе извештај о
коришћењу средстава, најкасније у року од 15 дана од рока утврђеног за реализацију
намене, за коју су средства примљена с припадајућом документацијом коју су оверила
одговорна лица.
Члан 31
Руководилац корисника буџетских средстава, односно лице које он овласти, одговоран је за
спровођење поступка за доделу средстава у складу са овом одлуком односно у складу с
прописима којима су регулисане јавне набавке добара и услуга и за извођење радова, за
закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација, за преузимање
обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање које треба извршити на терет
апропријација одобрених овом одлуком и за издавање налога за уплату средстава која
припадају буџету.
Руководилац покрајинског органа надлежног за послове финансија, односно лице које он
овласти, у складу с ликвидним могућностима буџета, одговоран је за одобравање преузимања
обавеза и плаћања по поднетом захтеву корисника буџетских средстава у смислу
усклађености захтева с финансијским планом директног корисника буџетских средстава,
односно с расподелом средстава индиректним корисницима, у оквиру одобрених
апропријација директном кориснику.
Члан 32
Број и структура запослених по корисницима јавних средстава за које су – у целини или
делимично – обезбеђена средства за плате овом одлуком, приказан је следећом табелом:

Организациони
облик

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

Назив органа

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

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

Функционери

Службеници
на положају

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

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

Приправнци

Укупно

117

90

1071

110

1

1389

69

0

0

0

0

69

6

3

61

3

1

74

4
5

0
2

0
38

0
8

0
0

4
53

2

9

48

6

0

65

1

6

89

8

0

104

2

6

40

3

0

51

0

4

74

16

0

94

2

5

36

4

0

47

2

5

68

7

0

82

2

4

32

8

0

46
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ
И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ
ОРГАНА
УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ
СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ
СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН
ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ

Укупно:

1

7

45

0

0

53

0

5

23

1

0

29

2

6

48

1

0

57

2
2

5
5

18
40

0
9

0
0

25
56

2

5

60

2

0

69

1

1

13

0

0

15

0

5

267

27

0

299

0

3

19

2

0

24

0

1

4

0

0

5

0

1

7

3

0

11

0

1

6

1

0

8

0

1

9

1

0

11

5

0

19

0

0

24

7

0

7

0

0

14

117

90

1071

110

1

1389

Oрганизациони
облик

Економска
класификација

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

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

Број
запослених на
неодређено
време

Број
запослених на
одређено
време

Укупан број
запослених

21

1.026

69

1.116

411 и 412
411 и 412

1
1

9
2

2
0

12
3

411 и 412

1

9

2

12

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

1
1
1
1

8
106
17
0

1
6
0
0

10
113
18
1

411 и 412

1

69

31

101

411 и 412

1

16

2

19

411 и 412

1

39

3

43

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

1
1
1
1
1
1
1

13
16
13
18
7
42
34

3
0
0
0
0
2
2

17
17
14
19
8
45
37

411 и 412

1

7

1

9

411 и 412

1

12

1

14

411 и 412
411 и 412
465
451

1
1
1
1
0

522
67
619
9
447

12
1
64
0
40

535
69
684
10
487

481

0

10

1

11

481

0

3

1

4

481

0

1

1

2

481

0

3

1

4

481

0

2

1

3

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

174

465

0

4

2

6

465

0

6

1

7

465

0

5

1

6

465

0

29

5

34

424
424

0
0

22
47

1
5

23
52

451

0

21

1

22

465
465

0
0

8
1

1
1

9
2

465

0

1

1

2

22

1.645

133

1.800

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 33
Директни корисници буџетских средстава који су – у буџетском смислу – одговорни за
индиректне кориснике буџетских средстава, у обавези су да изврше расподелу средстава
индиректним корисницима у оквиру својих одобрених апропријација и да о томе обавесте
сваког индиректног корисника, на начин и у року прописаним Законом о буџетском систему.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава у обавези су да донесу финансијски
план за 2021. годину, усклађен са апропријацијама одобреним овом одлуком, односно са
утврђеном расподелом средстава по поступку из става 1. овог члана.
Методолошко упутство за израду финансијског плана из става 2. овог члана доноси покрајински
орган надлежан за послове финансија. Поменутим упутством нарочито се утврђују садржај
и динамика припреме и доношења финансијског плана, као и ниво економске
класификације и класификације извора финансирања, којим се приказује детаљнији
распоред средстава по апропријацијама одобреним овом одлуком.
Члан 34
Покрајинска влада прописаће рокове и поступак враћања средстава, као и начин утврђивања
износа неутрошених средстава која су остали корисници јавних средстава Аутономне покрајине
Војводине обавезни да врате, односно пренесу на рачун: АП Војводина рачун за извршење
буџета, а која су им – закључно са 31. децембром 2020. године – пренета у складу с
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину.
Члан 35
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине
Војводине”, а примењиваће се од 1. јануара 2021. године.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
101 Број: 40-107/2020-01
Нови Сад, 17. децембар 2020. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Иштван Пастор, с.р.
Pásztor István, s.k.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

I ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 43. став 1. Закона о буџетском систему,1
према коме скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти, као и члану 31. ал. 2.
и 6. Статута Аутономне покрајине Војводине2 према коме Скупштина Аутономне покрајине
Војводине доноси буџет.

II ОСНОВНЕ ПРЕТПОСТАВКЕ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
АНАЛИЗА САДАШЊЕГ СТАЊА
Буџетски циклус је и ове године започет у складу с прописаним буџетским календаром. Наиме,
почетком јула 2020. године, Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину и
пројекција за 2022. и 2023. годину, објављено је на интернет страници Министарства финансија,3 а
покрајински секретар за финансије 30. јула 2020. године, у законском року, донео је Упутство за
припрему буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину и пројекције за 2022. и 2023.
годину.
Међутим, за поуздану пројекцију обима и структуре јавне потрошње ‒ креирање буџетског оквира
Аутономне покрајине Војводине ‒ нужна претпоставка јесте претходно утврђивање елемената
буџета Републике Србије за 2021. годину.
Влада Републике Србије, на 7. седници, одржаној 20. новембра 2020. године, утврдила је Предлог
закона о буџету Републике Србије за 2021. годину. Такође, објављена је и Фискална стратегија за
2021. годину с пројекцијама за 2022. и 2023. годину.4 Усвајањем ових докумената, створене су
поуздане и реалне претпоставке и дефинисани параметри неопходни за наставак процеса
припреме буџета Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: АП Војводина) за наредну
буџетску годину.
Остварење укупних текућих прихода и примања покрајинског буџета за период јануар‒новембар
2020. године на нивоу је од готово 90%, а што упућује на висок степен реалности и поузданост
остварења пројектованих – планских вредности за ову годину.
Након сагледавања реалних могућности за конципирање укупне јавне потрошње коју је могуће
креирати покрајинским буџетом за 2021. годину, полазном платформом за припрему буџета,
опредељено је и укључивање екстерних извора финансирања – задуживања, а које је претходно
разматрано и оцењивано са становишта:
- потребе капиталног улагања ради завршетака система аутоматске даљинске
противградне одбране;
- степена задужености АП Војводине и могућности задуживања за финансирање
наведених пројеката из аспекта одрживости отплате јавног дуга у периоду отплате;
- чињенице да дефинисани извори финансирања (од изворних и уступљених прихода,
трансферних средстава и пренетог вишка прихода из ранијих година), буџета АП
Војводине за 2021. годину не обезбеђују довољан обим средстава који би у складу са
средњорочним правцима фискалне политике, обезбедио додатно повећање развојно
оријентисаних расходних категорија буџета.

1

„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13‒испр., 108/13, 142/14 и
68/15‒др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19.
2
„Службени лист АПВ”, број 20/14.
3 mfin.gov.rs.
4 „Службени гласник РС”, број 142/2020.
1

ПРОБЛЕМИ КОЈЕ ОДЛУКА ТРЕБА ДА РЕШИ

Доношењем буџета обезбеђује се редовна динамика извршавања функција и надлежности
Аутономне покрајине Војводине.
Имајући у виду да је донета Фискална стратегија за 2021. годину с пројекцијама за 2022. и 2023.
годину, те да је министар финансија донео Упутство за припрему буџета локалне власти за 2021.
годину с пројекцијама за 2022. и 2023. годину, као и чињеницу да су извори финансирања буџета
АП Војводине утврђени предлогом републичког буџета за 2021. годину, стекле су се све неопходне
институционалне претпоставке за доношење покрајинског буџета за 2021. годину.

ЦИЉЕВИ КОЈИ СЕ ПОСТИЖУ ОДЛУКОМ

Из дефинисања буџета као основног документа економске политике, произлазе и циљеви који
треба да се оствaре доношењем и реализацијом ове одлуке. Преласком на програмски модел
буџетирања, циљеви свих јавних политика утврђују се програмском структуром буџета. У том
смислу, претпоставка за оствaрење циљева јавних политика који су дефинисани за програме,
програмске активности и пројекте за које је предложен распоред средстава по предложеној
одлуци, јесу истовремено и циљеви чије се остварење очекује доношењем и спровођењем.
Доношењем буџета АП Војводине за 2021. годину обезбеђује се редовно финансирање функција и
послова из надлежности Аутономне покрајине Војводине, утврђених Законом о утврђивању
надлежности Аутономне покрајине Војводине,5 Статутом Аутономне покрајине Војводине и другим
прописима.
Предлогом ове одлуке, расходи и издаци покрајинског буџета структурирани су на начин којим се
обезбеђује извршавање послова из надлежности АП Војводине, утврђених прописима, а за чије
вршење су у поступку преузимања надлежности по Закону о утврђивању надлежности Аутономне
покрајине Војводине обезбеђени неопходни предуслови, укључујући и обезбеђивање неопходних
финансијских средстава.

РАЗМАТРАЊЕ МОГУЋНОСТИ ДА СЕ ПРОБЛЕМ РЕШИ И БЕЗ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ И ОДГОВОР НА
ПИТАЊЕ ЗАШТО ЈЕ ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ НАЈБОЉИ НАЧИН ЗА РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

Одредбама Закона о буџетском систему прописано је да се не може донети пропис који предвиђа
трошење јавних средстава ван буџета, те би недоношењем ове одлуке, а ради омогућавања
функционисања покрајинских институција и обезбеђивања континуитета вршења надлежности,
финансирање било могуће у привременом режиму који траје најдуже три месеца.
Институт привременог финансирања, прописан Законом о буџетском систему, подразумева да се
врши привремено финансирање, уколико се буџет не донесе у року прописаном буџетским
календаром, те да оно може трајати најдуже прва три месеца, а изузетно и шест месеци ако се
буџет не донесе до 15. марта текуће буџетске године. Такође, ограничава се и обим финансирања у
овом периоду, а у односу на расходе и издатке планиране у буџету за претходну годину и то на
највише једну четвртину, односно ако је овај период дужи, сразмерно периоду привременог
финансирања. Одлуку о привременом финансирању доноси надлежни извршни орган локалне
власти.
Имајући у виду наведено, јасно је да је привремено финансирање мера која се изузетно примењује
када за то постоје објективни разлози, односно када не постоје неопходне институционалне и друге
претпоставке за доношење буџета. Осим тога, коришћење средстава у периоду привременог
финансирања измештено је из одлучивања Скупштине АП Војводине, имајући у виду да се по истеку
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привременог финансирања плаћене и преузете обавезе укључују у буџет.
Дакле, доношењем буџета обезбеђује се јавност и транспарентност у одлучивању о дистрибуцији
јавних средстава, а истовремено омогућује реализација циљева чије се спровођење очекује и
пројектује на нивоу годишњег буџетског циклуса.

III ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА
Чланом 1 дефинисан је предмет уређивања који се дефинише одредбама предложене одлуке, а који
обухвата процену приходне и утврђивање расходне стране буџета; утврђивање буџетског резултата –
дефицита и дефинисање извора за његово финансирање, обим задуживања за финансирање текуће
ликвидности и за финансирање капиталних инвестиционих расхода, управљање јавним дугом, начин
преузимања обавеза и извршавања средстава предвиђених буџетом, број и структуру запослених
чије се плате финансирају из буџета АП Војводине.
Чланом 2 утврђени су основни финансијски агрегати предложене одлуке и то: рачун прихода и
примања од продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку нефинансијске
имовине и рачун финансирања.
Чланом 3 утврђена је висина процењених прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из
ранијих година и расхода и издатака предложених овом одлуком на нивоу укупности по економским
класификацијама (наменама) и изворима финансирања (фондовска класификација).
Чланом 4 дефинисани су елементи за утврђивање фискалног резултата, утврђен фискални дефицит и
средства за његово финансирање.
Члан 5 садржи план очекиваних средстава развојне помоћи Европске уније и средстава за
суфинансирање и претфинансирање развојних програма финансираних из средстава развојне
помоћи Европске уније.
Чланом 6 утврђени су капитални пројекти за период од 2021. до 2023. године, као и расходи
капиталног карактера планирани за 2021. годину.
У члану 7 предложено је да се Покрајинска влада овласти за доношење одлука о задуживању током
2021. године за финансирање текуће ликвидности, као и висина задуживања за финансирање текуће
ликвидности и за финансирање капиталних инвестиционих расхода. Износ задуживања за
инвестиције предложен овом одлуком обухвата нереализовани износ задуживања одобрен
Покрајинском скупштинском одлуком о задуживању за финансирање капиталних инвестиционих
расхода,6 као и планирано ново задуживање у износу од 462 милиона динара, а за које је услов
претходно усвајање акта о задуживању, по поступку који је утврђен прописима који уређују јавни
дуг.
У члану 8 утврђена је висина сталне апропријације за отплату јавног дуга, као безусловна и
неопозива обавеза АП Војводине, с приоритетом исплате у односу на друге расходе и издатке.
У члану 9 утврђена су средства буџетске резерве ‒ сталне и текуће буџетске резерве ‒ и дефинисан
поступак и начин коришћења.
Чланом 10 предложено је да се Покрајинска влада овласти за давање сагласности односно
доношење аката потребних у спровођењу програма, програмских активности и пројеката који су
предложени одлуком, и дефинисана одговорност Покрајинске владе за извршавање буџета.
У члану 11 утврђен је распоред средстава по директним корисницима буџетских средстава
Аутономне покрајине Војводине.
У члану 12 предложен је распоред расхода и издатака по програмима, програмским активностима и
пројектима.
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Одредбом члана 13 утврђен је начин извршавања расхода и издатака планираних буџетом према
изворима финансирања из којих су они планирани.
Одредбом члана 14 утврђена је могућност обуставе извршења, услови и трајање на начин како је то
уређено Законом о буџетском систему. Одредбом из става 2. овог члана прописано је да Покрајински
секретаријат за финансије изврши одговарајуће усклађивање, уколико у току године дође до измене
прописа који уређује стандардни класификациони оквир и контни план за буџетски систем.
Одредбом члана 15 прописана је обавеза буџетских корисника да, до висине одобрених
апропријација, најављивање нових обавеза умање за износ неизвршених обавеза из претходне
године.
Чланом 16 регулисан је начин плаћања трошкова поводом коришћења пословног простора који је у
јавној својини АП Војводине, а који користе други корисници јавних средстава односно остали
корисници, а одредбом члана 17 обавеза корисника јавних средстава који користе средства буџета
за претфинансирање донаторских пројеката, да их након рефундације од донатора врате буџету АП
Војводине на коришћење најкасније након реализације пројекта.
Чланом 18 утврђен је приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника, а то су обавезе
по основу комерцијалних трансакција.
У члану 19 прописана је обавеза јавних предузећа и других облика организовања, а чији је оснивач
АП Војводина, да део нето добити утврђен по завршном рачуну за 2020. годину, уплате у буџет АП
Војводине. Такође, утврђен је процентуални износ ове обавезе и рок за уплату, као и услови за
изузимање односно умањење обавезе.
Одредбом члана 20 предложено је овлашћење покрајинском секретару надлежном за послове
финансија да новчана средства на консолидованом рачуну трезора инвестира на тржишту капитала.
Одредбама члана 21 до 26 уређен је начин и поступак доделе средстава из буџета, којим се пре
свега обезбеђују јавност поступка и економична, ефикасна и ефективна употреба јавних средстава.
Прописане су врсте поступака, услови за покретање поступка и услови за изузимање из поступка,
обавезни елементи које мора да садржи јавни поступак (конкурс, оглас), документација у поступку,
те обавеза објављивања. Чланом 27 прописан је лимит средстава, случајеви и поступак за
изузимање из спровођења доделе средстава путем јавног поступка, уколико законом или другим
прописом није другачије одређено.
Чланом 28 прописана је обавеза корисника буџетских средстава да за преузимање обавеза чија је
вредност већа од пет милиона динара, обавезно прибаве правно мишљење Правобранилаштва АП
Војводине, као и то да покрајински орган надлежан за финансије може затражити да корисници
буџетских средстава прибаве правно мишљење Правобранилаштва АП Војводине и за акта којима се
преузимају обавезе чија је висина мања од наведеног износа.
У члану 29 прописана је могућност промене планираних апропријација у складу с прописом који
уређује буџетски систем, као и обавеза спровођења поступка доделе средстава увећањем
апропријација путем преусмеравања.
Чланом 30 дефинисан је обавезан садржај правног акта којим буџетски корисник преузима обавезе у
поступку доделе средстава, а којима је циљ да обезбеде механизам контроле наменске и ефективне
употребе средстава.
Чланом 31 ближе је прописана одговорност руководиоца корисника буџетских средстава и
одговорност руководиоца органа надлежног за послове финансија у поступку реализације буџета.
Чланом 32 утврђен је број запослених код корисника јавних средстава у систему АП Војводине, а чије
се плате у целини или делимично финансирају из покрајинског буџета.
У члану 33 прописана је обавеза доношења финансијског плана корисника буџетских средстава
усклађених са апропријацијама одобреним овом одлуком, у складу с методолошким упутством
покрајинског органа надлежног за послове финансија.
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У члану 34 предвиђено је да ће Покрајинска влада прописати обавезу за остале кориснике јавних
средстава о начину утврђивања износа неутрошених средстава која су осталим корисницима пренета
закључно са 31. децембром 2020. године из буџета АП Војводине, као и рокове за враћање у
покрајински буџет.
Чланом 35 предложено је да ова одлука ступи на снагу даном објављивања у „Службеном листу
Аутономне покрајине Војводине”, те да се примењује од 1. јануара 2021. године.

А) ОБРАЗЛОЖЕЊЕ СТРУКТУРЕ ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Укупни приходи и примања, заједно с процењеним износом пренетих неутрошених средстава из
ранијих година, односно расходи и издаци распоређени овом одлуком, пројектовани су у износу
од 75.189.698.272,69 динара.
У поређењу са обимом покрајинског буџета за 2020. годину, који је усвојен у месецу децембру
2019. године (основна одлука), предлог буџета АП Војводине за 2021. годину мањи је по обиму за
2,15 милијарди динара, или за 2,8%, док су у односу на ребалансирани обим буџета процењени
приходи и примања, односно расходи и издаци повећани за 1,6 милијарди динара, или за 2,2%.
Средства буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину планирана су да се остваре из
следећих извора финасирања:
1. ИЗВОРНИ И УСТУПЉЕНИ ПРИХОДИ (извор финансирања 01 – Општи приходи и примања
буџета) у износу од 22,96 милијарди динара.
1.1. Уступљени ПОРЕСКИ ПРИХОДИ пројектовани су у износу од 16,42 милијарде динара, и то
из:
- дела прихода од пореза на доходак грађана ‒ пореза на зараде у износу од 8,4 милијарде
динара;
- дела прихода од пореза на добит правних лица – у висини од осам (8) милијарди динара;
- пореза на добра и услуге (Накнада за коришћење рибарских подручја) ‒ 18,4 милиона
динара.
Приходи од пореза на зараде и пореза на добит правних лица пројектовани су на основу Закона о
буџету Републике Србије за 2021. годину предложених стопа учешћа буџета Аутономне покрајине
Војводине у приходима од пореза на зараде ‒ у висини од 18% износа оствареног на територији АП
Војводине и из дела прихода од пореза на добит правних лица, у висини од 42,7% од износа
оствареног на територији АП Војводине.
Преовлађујући облик пореза на доходак јесте порез на зараде, тако да су кретање масе зарада и
запослености главни фактори који утичу на кретање овог пореског облика. Пројекција прихода од
пореза на зараде предложена покрајинским буџетом за 2021. годину износи 8,4 млрд. динара.7
Одлуком о буџету за 2020. годину планирано је да се из овог пореског облика оствари 5,7
милијарда динара, а пројекције су да ће се до краја ове године овај порески облик остварити на
нивоу од око 6,6 млрд. динара, а што је 900 милиона динара (15%) више у односу на планирани
износ.
За разлику од других пореских облика, код којих постоји релативно мали ризик при изради годишње
пројекције, порез на добит је најнестабилнији порески приход, те је неопходно прихватити
одређену дозу ризика у остварењу овог пореског облика у наредној години. Овом одлуком
пројектован је износ предвиђен Фискалном стратегијом у износу од осам (8) милијарди динара.
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1.2. НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ пројектовани су у износу од 6,54 милијарди динара.
Најзначајнији приходи у овој групи прихода планирани су од накнада који се остварују по посебним
законима. Наведени приходи процењени су у износу од 5,86 милијарди динара.
У овој групи прихода фискално су најзначајније накнаде у области водопривреде, које су
пројектоване у износу од 3,8 милијарди динара.
Накнаде за коришћење јавних добара у области шумарства и ловства планиране су у износу од
125 милиона динара, приходи од давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
планирани су у висини од 1,92 милијарде динара, а средства по основу прихода од Регулаторне
агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, на основу Закона о електронским
комуникацијама, планирана су у износу од шест (6) милиона динара.
Остали мање издашни приходи у овој групи извора финансирања јесу и камате и други приходи по
основу камата по кредитима пласираним од Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине,
приходи од продаје добара и услуга, административне таксе, приходи од рефундације расхода,
приходи од накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса и мешовити и
неодређени приходи пројектовани су у висини од 684,5 милиона динара.

2. ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА (извор финансирања: 07 Трансфери од других нивоа власти ‒ наменски
и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе; трансфери из
републичког буџета за поверене послове; трансферна средства из републичког буџета за расходе
за запослене у образовању и остала трансферна средства), која се преносе из буџета Републике,
односно из буџета другог нивоа власти, пројектована су у укупном износу од 47,73 милијарди
динара, од чега за:
- финансирање расхода за запослене у образовању на територији АП Војводине у висини од
37,43 милијарди динара, и то за плате по видовима образовања: за основно образовање –
20,67 милијарди динара, за средње образовање ‒ 8,88 милијарди динара, за високо
образовање 7,08 милијарди динара, за студентски стандард – 368,79 милиона динара, за
ученички стандард – 299,92 милиона динара и за отпремнине за одлазак у пензију
запослених у основним школама ‒ 79 милиона динара и у средњим школама ‒ 48 милиона
динара;
-

трансфере јединицама локалне самоуправе с територије АП Војводине, у укупном износу
од 9,28 милијарди динара, и то ненаменски трансфер ‒ 7,70 милијарди динара и наменски
трансфери ‒ 1,58 милијарде динара. У оквиру наменских трансфера општинама и
градовима с територије АП Војводине највећи износ је планиран за финансирање
припремног предшколског програма – 553,2 милиона динара; за финансирање пројекта:
„Нови Сад 2021 ‒ Европска престоница културе” – 302,97 милиона динара, за наставак
радова реконструкције фасада и кровова у Петроварадинском подграђу – 300 милиона
динара, за спровођење Националне стратегије за решавање питања избеглица и избеглих и
расељених лица ‒ 150 милиона динара, за област социјалне заштите 152 милиона динара,
за област културе ‒ 115 милиона динара;

-

за вршење поверених послова, пренетих по Закону о утврђивању надлежности Аутономне
покрајине Војводине ‒ 43,41 милион динара;

-

трансфер ‒ за спровођење Споразума између Савезне Републике Југославије и Владе
Републике Хрватске о сарадњи у области културе и просвете и Протокола о повраћају
културних добара из Републике Србије у Републику Хрватску ‒ 1,5 милиона динара;

-

трансфер за финансирање основне делатности Покрајинског јавног медијског сервиса –
Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине” – 900 милиона динара;

-

остале трансфере (по основу рефундације трошкова за коришћење објеката у својини
покрајине, по основу реализације заједничког пројекта наступа АП Војводине и градова с
територије АП Војводине на међународним сајмовима и др.) ‒ 68,94 милиона динара.
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3. ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (извор
финансирања 12 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине)
планирана су износу од 16,01 милиона динара од наплате потраживања по основу отплате
главнице дуга по кредитима чија је наплата, након престанка рада Фонда за развој АП
Војводине, поверена Развојном фонду Војводине и по основу других примања од продаје
финансијске имовине.
4. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (извор финансирања 09 – Примања од
продаје нефинансијске имовине) процењена су у износу од 10,63 милиона динара, у оквиру
којих су најзначајнија примања од продаје робних резерви (десет милиона динара), а преостали
износ представљају примања од продаје залиха, робе и др.
5. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (извор финансирања 10 – Примања од домаћих задуживања)
планирана су за потребе финансирања капиталних инвестиционих расхода у износу од укупно
2,3 милијарде динара, од чега се 1,84 млрд. динара планира повлачењем кредитних транши на
основу Покрајинске скупштинске одлуке о задуживању за финансирање капиталних
инвестиционих расхода („Службени лист АП Војводине”, број 12/2020), а 462 милиона динара
путем новог задуживања, а по претходно усвојеном акту у складу с прописима који уређују јавни
дуг.
6. НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (извор финансирања 13 – Нераспоређен вишак
прихода из ранијих година и извор финансирања 15 – Неутрошена средства донација из ранијих
година) за која је процењено да ће бити пренета у наредну годину у износу од 1,89 милијарди
динара. Пренос средстава пројектован је на бази процене реализације до краја ове године, те
пројекције преноса средстава на бази динамике уговореног и очекиваног извршења у 2020.
години.
7. ДРУГИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА директних и индиректних корисника буџетских средстава у
износу од 288,57 милиона динара, а који су у највећем делу планирани из прихода које
корисници (установе) остварују употребом јавних средстава на тржишту (211,33 милиона
динара), из донација и финансијске помоћи Европске уније (70,88 милиона динара) и
рефундација од социјалних фондова (6,36 милиона динара).
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ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ

ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА

ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

ДРУГИ ПРИХОДИ

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

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

732

733

74

741

742

743

744

745

77

771

ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

714

731

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ

711

73

ПОРЕЗИ

71

5.766.385,00

14.974.385,00

577.595.494,72

3.260.000,00

2.152.000,00

297.542.450,00

6.525.295.040,00

7.405.844.984,72

47.118.586.953,52

131.810.739,65

6.400.000,00

47.256.797.693,17

15.064.000,00

17.600.000.000,00

17.615.064.000,00

72.292.681.062,89

2.069.233.668,47

321

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

2.069.233.668,47

УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

32

7

360.659.360,58

КАПИТАЛ

311

2.510.180.253,82

2.510.180.253,82

522.339.169,28

522.339.169,28

3.032.519.423,10

5

0,02
0,01

9,58
8,44
0,38
0,00
0,00
0,75

61,10
0,01
0,17
60,92

22,78
22,76
0,02

5.766.385,00

14.974.385,00

577.595.494,72

33.935.881,15

2.152.000,00

296.392.450,00

6.200.040.966,48

7.110.116.792,35

46.556.511.053,52

121.903.142,98

6.400.000,00

46.684.814.196,50

15.064.000,00

14.100.000.000,00

14.115.064.000,00

1.763.068.355,58

1.763.068.355,58

123.259.612,11

123.259.612,11

1.886.327.967,69
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Предлог буџета за
2021. годину

0,02
0,01

9,66
8,43
0,40
0,00
0,05
0,79

63,45
0,01
0,17
63,28

19,18
19,16
0,02

5.766.385,00

9.080.385,00

450.212.494,72

12.510.000,00

4.800.000,00

227.605.695,00

6.046.766.000,00

6.741.894.189,72

47.748.936.504,41

51.967.225,87

6.400.000,00

47.807.303.730,28

18.452.000,00

16.400.000.000,00

16.418.452.000,00

92,32 70.976.730.305,00

3,41
3,41

0,71
0,71

4,12

6

Ребалансирани буџет
%
АПВ за
учешћа у
2020. годину
укупном
Сл. лист АПВ
буџету
бр. 25/2020

93,47 67.924.969.373,85

2,68
2,68

0,47
0,47

360.659.360,58

КАПИТАЛ

31

4

3,14

3

буџету

2.429.893.029,05

КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА
И ВАНБИЛАСНА ЕВИДЕНЦИЈА

2

1

3

Опис

%

Буџет АПВ за 2020.
учешћа у
годину Сл. лист АПВ
укупном
бр. 54/2019

укупна средства

Упоредни преглед прихода, примања и пренетих средстава из ранијих година

Е ко но мс ка
кл а с иф ика ција

0,01
0,01

8,97
8,04
0,30
0,01
0,02
0,60

63,58
0,01
0,07
63,50

21,84
21,81
0,02

94,40

2,34
2,34

0,16
0,16

2,51

8

60,64
100,00

94,82
97,53
76,79
223,05
36,86
77,95

102,40
100,00
42,63
102,56

116,32
116,31
122,49

104,49

70,24
70,24

23,60
23,60

62,20

9

%
учешћа у Индекс
укупном
7/5
буџету

60,64
1,00

91,03
0,93
0,77
2,23
3,84
0,78

101,16
1,00
0,39
1,01

93,21
0,93
1,22

98,18

85,20
0,85

34,18
0,34

77,63

10

Индекс
7/3

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ
ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ

2

1

772

Опис

Е ко но мс ка
кл а с иф ика ција

9

9.208.000,00

3

0,01

4

буџету

%

Буџет АПВ за 2020.
учешћа у
годину Сл. лист АПВ
укупном
бр. 54/2019

9.208.000,00

5

6

0,01

Ребалансирани буџет
%
АПВ за
учешћа у
2020. годину
укупном
Сл. лист АПВ
буџету
бр. 25/2020

3.314.000,00

7

Предлог буџета за
2021. годину

8

0,00

35,99

9

%
учешћа у Индекс
укупном
7/5
буџету

0,36

10
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400.000,00

200.000,00
750.000,00

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ

812

82

821

822

823

10.000.000,00

10.950.000,00

400.000,00

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

81

11.350.000,00

3

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

2

1

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

0,00
0,00

0,01

4

буџету

%

Буџет АПВ за 2020.
учешћа у
годину Сл. лист АПВ
укупном
бр. 54/2019

8

Опис

Е ко но мс ка
кл а с иф ика ција

10

750.000,00

200.000,00

10.000.000,00

10.950.000,00

400.000,00

400.000,00

11.350.000,00

5

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

0,00
0,00

0,02

6

Ребалансирани буџет
%
АПВ за
учешћа у
2020. годину
укупном
Сл. лист АПВ
буџету
бр. 25/2020

30.000,00

200.000,00

10.000.000,00

10.230.000,00

400.000,00

400.000,00

10.630.000,00
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2021. годину

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

0,00
0,00

0,01

8

93,42
100,00
100,00
4,00

100,00
100,00

93,66

9

%
учешћа у Индекс
укупном
7/5
буџету

93,42
1,00
1,00
0,04

100,00
1,00

93,66

10

Индекс
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ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

92

921

Укупно за АП Војводину

2.552.834.388,45

ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА

911

77.342.768.480,39

56.010.000,00

56.010.000,00

2.552.834.388,45

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА

91

2.608.844.388,45

3

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

2

1

56.010.000,00

56.010.000,00

2.552.834.388,45

2.552.834.388,45

2.608.844.388,45

5

16.010.000,00

16.010.000,00

2.300.000.000,00

2.300.000.000,00

2.316.010.000,00

7

Предлог буџета за
2021. годину

100,00 75.189.698.272,69

0,08
0,08

3,47
3,47

3,55

6

Ребалансирани буџет
%
АПВ за
учешћа у
2020. годину
укупном
Сл. лист АПВ
буџету
бр. 25/2020

100,00 73.577.683.185,40

0,07
0,07

3,30
3,30

3,37

4

буџету

%

Буџет АПВ за 2020.
учешћа у
годину Сл. лист АПВ
укупном
бр. 54/2019

9

Опис

Е ко но мс ка
кл а с иф ика ција

11

100,00

0,02
0,02

3,06
3,06

3,08

8

102,19

28,58
28,58

90,10
90,10

88,78

9

%
учешћа у Индекс
укупном
7/5
буџету

97,22

28,58
0,29

90,10
0,90

88,78

10

Индекс
7/3

Б) РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ
у укупном износу у равнотежи су с планираним приходима, примањима и неутрошеним
средствима из ранијих година и утврђени су у обиму од 75.189.698.272,69 динара.
Посматрано по класама, односно категоријама расхода и издатака класификованих стандардним
класификационим оквиром и контним планом за буџетски систем, пројекције за 2021. годину јесу
следеће:

ТЕКУЋИ РАСХОДИ
У буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину текући расходи планирани су у износу од
71,62 милијарде динара.
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ планирани су у износу од 3,7 милијарди динара и у односу
на 2020. годину повећани су за 247,25 милиона динара, или за 7,17%. У овој групи расхода, у
маси је најзначајнији раст средстава за плате и социјалне доприносе и износи 7,97%. Ово
повећање резултат је планиране индексације основица за обрачун и исплату плата у јавном
сектору8 раста минималне цене рада за 6,6 % (са 172,54 динара на 183,93 динара)9 повећања
додатка по основу минулог рада за 0,4% за навршену годину радног стажа, али и повећања
планираног броја запослених у областима, односно на пословима који се већ дужи низ година
због ограничења у запошљавању, али и због новонастале пандемијске кризе постављају као
императивна потреба.
Ограничење запошљавања у јавном сектору, те потреба очувања фискално одговорног
и одрживог учешћа расхода за запослене у укупним расходима буџета, с једне стране, али и
потреба да се обезбеди функционалност и континуирано обављање послова институција које
припадају јавном сектору система АП Војводине, с друге стране, захтевали су да се распоред
средстава за ове намене рационализује и постави на начин који обезбеђује алокацијску
ефикасност планираних средстава у односу на реалне могућности радног ангажовања, који је и
у обиму и по структури довољан да се обезбеди функционалност рада.
У том смислу, Покрајинска влада, током припреме буџета, дефинисала је јасне
смернице10 за кадровско планирање и планирање масе средстава за плате за 2021. годину, по
којима је у односу на кадровски план за 2020. годину, повећање запослених таргетирано само
за области у којима је евидентан недостатак кадрова. Кључни критеријуми за планирано
повећање броја запослених, пре свега, били су постављени за потребу квалитетнијег вршења
поверених послова надзора (инспекцијски послови), препоруке Државне ревизорске
институције којима је констатована потреба да се на неким пословима који су континуирани
обезбеди сталност радног ангажовања путем заснивања радног односа, уместо уговорног
ангажовања, као и евидентан недостатак кадрова у појединим областима због великог одлива
у претходном периоду.
Планирана маса средстава за плате усклађена је с планираном кадровском структуром
запослених у покрајинским органима, службама и управама за 2021. годину.
Као и у претходним годинама, и у буџетској 2021. години, нису планирана средства
намењена за исплату божићних, годишњих и других врста награда и бонуса предвиђених
8

Почевши од децембра 2020. године – за 3,5%, а од плате за март 2021. године – за 5%.
Одлука о висини минималне цене рада за период јануар–децембар 2021. године („Службени гласник
РС”, број 116/2020).
10
Закључак 127 БРОЈ: 120-153/2020.
9
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посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике
буџетских средстава, осим јубиларних награда и новогодишњих поклона за децу запослених.
Такође, у 2021. години нису планирана средстава за награде и бонусе који према
међународним критеријумима представљају нестандардне, односно нетранспарентне облике
награда и бонуса (исплате у једнаким месечним износима за све запослене и слично).
1. На име расхода за КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА планирана су средства у износу од 2,76
милијарди динара и ова средства ће се користити за финансирање трошкова платног промета
и банкарских услуга; трошкова услуга комуникација; трошкова осигурања; трошкова закупа
имовине и пословног простора; трошкова услуга за електричну енергију и услуга грејања;
трошкова комуналних услуга; трошкова службених путовања у земљи и иностранству;
трошкова превоза, смештаја и дневница (исхране) на службеном путу; услуга по уговору;
специјализованих услуга; текућих поправки и одржавања ‒ зграда и опреме, намештаја,
електричне и електронске опреме, административне опреме, возног парка и пословног
простора; набавку административног материјала и друго.
Планирању ове групе расхода приступило се реално, водећи рачуна о томе да се не угрози
редовно функционисање органа, управа и служби, с једне стране, а с друге стране ‒ да се
обезбеди поштовање Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама.
У односу на средства планирана у овој категорији расхода за 2020. годину, пројектовано је
смањење за 419,7 милиона динара (13%) у односу на почетни буџет за 2020. годину, односно
142,5 милиона динара (око 5%) у односу на ребалансирани буџет за 2020. годину.
2. За ОТПЛАТУ КАМАТА И ПРАТЕЋЕ ТРОШКОВЕ ЗАДУЖИВАЊА планирано је укупно 113,42
милиона динара. За отплату камата по основу задуживања планирано је 112,54 милиона
динара. Остали трошкови задуживања (негативне курсне разлике и др.) планирани су у
износу од 886 хиљада динара.
3. СУБВЕНЦИЈЕ су планиране у укупном износу од 6,68 милијарди динара, што је за око 17%
мање у односу на планирана средства почетним покрајинским буџетом за 2020. годину,
односно око 4% мање у односу на ребалансирани буџет за 2020. годину. У оквиру ове класе
расхода, планирана средства највећим делом су намењена за подршку пољопривреде и
водопривреде ‒ 4,79 милијарда динара. Такође, за финансирање основне делатности
Покрајинског јавног медијског сервиса – Јавне медијске установе „Радио-телевизија
Војводине” – 900 милиона динара, а за субвенције у области информисања ‒ издавања
листова на језицима националних заједница – 312 милиона динара. У оквиру ове групе
расхода планирана су средства за подстицајне мере за улагања у развој предузетништва,
запошљавање и туризам, као и подршку сарадње привреде и науке, подршку за учешће у
суфинансирању пројеката Европске уније и друге субвенције.
4. ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ планирани су у укупном износу од 56,38 милијарди
динара. Средства планирана у овој категорији обухватају трансфере осталим нивоима власти,
дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, дотације међународним
организацијама и остале дотације и трансфере.
Највећи део средстава планиран унутар ове категорије расхода усмериће се као трансфер
осталим нивоима власти – 53,44 милијарде динара.
За област образовања планирано је укупно 37,43 милијарде динара. За финансирање плата
запослених у основном, средњем и високом образовању усмериће се 36,64 милијарде динара;
за ученички и студентски стандард ‒ 668,71 милион динара и 127 милиона динара издвојиће се
за финансирање отпремнина за одлазак у пензију запослених у основним и средњим школама
на територији АП Војводине.
Као наменски и ненаменски трансфер буџетима општина и градова с територије АП Војводине
планирана су средства од 9,28 милијарди динара, а према наменама и износима утврђеним
републичким буџетом за 2021. годину. Као ненаменски трансфер јединицама локалне
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самоуправе планирано је 7,70 милијарди динара, а 1,58 милијарди динара усмериће се као
наменски трансфер. У оквиру наменских трансфера општинама и градовима с територије АП
Војводине највећи износ је планиран за финансирање припремног предшколског програма –
553,2 милиона динара; за финансирање пројекта: „Нови Сад 2021 ‒ Европска престоница
културе” – 302,97 милиона динара, за наставак радова реконструкције фасада и кровова у
Петроварадинском подграђу – 300 милиона динара, за спровођење Националне стратегије за
решавање питања избеглица и избеглих и расељених лица ‒ 150 милиона динара, за област
социјалне заштите 152 милиона динара, за област културе ‒ 115 милиона динара.
Остали трансфери јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине, у смислу
подстицаја регионалном развоју, капиталним улагањима и подстицајима у другим областима
планирани су у износу од 6,72 милијарди динара, од којих 4,64 милијарде динара за капитална
улагања путем Управе за капитална улагања АП Војводине.
У оквиру ове групе расхода, планирано је и 2,45 милијарди динара дотација установама
здравствене заштите за развој и унапређивање доступности, инфраструктуре и квалитета
здравствене заштите. Од наведеног износа, 1,46 милијарди динара из планираног задуживања
обезбеђује се за започети пројекат изградње објекта Каменица 3 са ПЕТ центром.
У оквиру осталих дотација и трансфера, планирана су средства за рад установа чији је оснивач АП
Војводина (на пример: Покрајински завод за равноправност полова, Канцеларија за инклузију
Рома, Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, Покрајински фонд
за развој пољопривреде, Туристичка организација Војводине, Фонд за избегла, расељена лица и
за сарадњу у региону и др.).
5. Расходи за СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ планирани су у укупном износу од
436,17 милиона динара. Најзначајнији износ средстава у овој групи расхода ‒ 420 милиона
динара, планиран је у оквиру Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и
равноправност полова за подстицаје унапређивању пронаталитетне популационе политике.
Остала средства у овој групи расхода намењена су за награде и покрајинска признања.
6. ОСТАЛИ РАСХОДИ планирани су у укупном износу од 694,68 милиона динара.
У овој групи расхода, најзначајнија по обиму јесу планирана средства за дотације невладиним
организацијама ‒ 559,69 милиона динара. Ова средства, у највећем делу, односе се на дотације
спортским савезима и удружењима, програмско финансирање у области културе, дотације
невладиним организацијама (етничким, верским заједницама, националним саветима
националних мањина). У оквиру ове групе расхода планирана су средства од 17,24 милиона
динара за финансирање политичких активности, односно за редован рад политичких субјеката
чији су кандидати изабрани за посланике у Скупштини Аутономне покрајине Војводине.
Према Закону о финансирању политичких активности („Службени гласник РС”, бр. 43/11, 123/14
и 88/19), средства из јавних извора која се користе за финансирање редовног рада политичких
субјеката чији су кандидати изабрани за посланике, одређује се на нивоу од 0,105% пореских
прихода буџета. Полазећи од висине пореских прихода у покрајинском буџету за 2021. годину, а
који се пројектују у износу од 16.418.452.000,00 динара, трошкови финансирања политичких
активности износе укупно 17.239.374,60 динара (за финансирање редовног рада политичких
субјеката).
У овој групи расхода планирана су и средства за порезе, обавезне таксе, казне и пенале, као и
новчане казне и пенале по решењу судова.

7. АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА планирани су у укупном износу од 858,24 милиона
динара. Средства резерве обухватају средства сталне буџетске резерве у износу од 20 милиона
динара и средства текуће буџетске резерве у износу од 838,24 милиона динара.
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ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Издаци за набавку нефинансијске имовине планирани су у укупном износу од 1,75 милијарди
динара.
У овој групи издатака планирани су инвестициони пројекти на тeриторији АП Војводине за 2021.
годину, као и средства за капитално одржавање зграда и објеката покрајине, набавку неопходне
опреме и нематеријалне имовине за покрајинске органе, службе и установе.
Преглед капиталних улагања по наменама, односно пo врстама и обиму опредељених средстава,
дати су прегледом у члану 6. ове одлуке.
За залихе (првенствено залихе робних резерви) планирано је 133,22 милиона динара.

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
За отплату главнице и набавку нефинансијске имовине планирана су средства од 1,82 милијарде
динара.
У овој категорији расхода планирано је 1,8 милијарди динара за отплату дуга и средства за набавку
финансијске имовине у износу од 20 милиона динара за кредитну подршку путем Покрајинског
фонда за развој пољопривреде.
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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

ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

417

42

421

422

423

424

425

426

44

441

444

453

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

416

454

36.628.860,90

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

415

СУБВЕНЦИЈЕ

92.987.906,41

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

414

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА

90.105.896,03

НАКНАДЕ У НАТУРИ

413

451

38.953.542,05

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

412

45

2.565.289.074,46

814.430.000,00

1.500.000,00

7.244.035.534,49

8.059.965.534,49

916.015,12

123.205.230,22

124.121.245,34

599.804.248,37

86.329.151,30

928.674.751,88

1.012.799.356,88

101.643.591,84

450.473.183,16

3.179.724.283,43

100.824.000,00

437.902.326,57

3.362.691.606,42

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

411

74.281.034.775,46

3

5

1,05

0,00

10,42
9,37

0,16
0,16
0,00

4,11
0,58
0,13
1,31
1,20
0,11
0,78

4,35
3,32
0,57
0,05
0,12
0,12
0,05
0,13

314.210.000,00

100,00

6.650.935.315,90

6.965.145.415,90

912.015,12

115.659.731,22

116.571.746,34

589.245.418,00

80.492.974,57

749.174.422,41

966.993.673,40

76.520.545,63

440.048.005,63

2.902.475.039,64

100.824.000,00

36.748.860,90

92.144.157,18

103.351.113,78

38.948.118,55

448.436.462,06

2.628.547.395,95

3.449.000.108,42
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Предлог буџета за
2021. годину

0,43

0,00

9,47
9,04

0,16
0,16
0,00

3,94
0,60
0,10
1,31
1,02
0,11
0,80

4,69
3,57
0,61
0,05
0,14
0,13
0,05
0,14

497.917.000,00

49.313.689,25

6.136.328.527,87

6.683.559.217,12

886.000,00

112.537.830,84

113.423.830,84

571.830.868,50

117.226.758,86

744.135.978,00

802.271.016,57

88.264.651,93

436.275.208,79

2.760.004.482,65

104.174.000,00

34.489.900,00

96.932.572,41

100.358.067,79

38.137.375,11

481.461.045,59

2.840.696.658,35

3.696.249.619,25

95,89 71.620.292.755,99

6

Ребалансирани буџет
%
АПВ за
учешћа у
2020. годину
укупном
Сл. лист АПВ
буџету
бр. 25/2020

96,04 70.554.435.438,22

4

буџету

%

Буџет АПВ за 2020.
учешћа у
годину Сл. лист АПВ
укупном
бр. 54/2019

укупна средства

Упоредни преглед расхода и издатака

41

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

2

1

4

Опис

Е ко но мс ка
кл а с иф ика ција

95,96
92,26

97,30
97,30
97,15

95,09
99,14
115,35
82,97
99,33
145,64
97,04

107,17
108,07
107,36
97,92
97,10
105,20
93,85
103,32

101,51

9

0,07 49.313.6
89,25
0,66 158,47

8,89
8,16

0,15
0,15
0,00

3,67
0,58
0,12
1,07
0,99
0,16
0,76

4,92
3,78
0,64
0,05
0,13
0,13
0,05
0,14

95,25

8

%
учешћа у Индекс
укупном
7/5
буџету

0,61

32,88

82,92
0,85

91,38
0,91
0,97

86,80
0,97
0,87
0,79
0,80
1,36
0,95

109,92
1,11
1,10
0,98
1,11
1,04
0,94
1,03

96,42

10

Индекс
7/3

676.292.000,00
676.292.000,00
829.792.090,93

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА

ОСТАЛИ РАСХОДИ

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

47

472

48

481

17

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 ОРГАНА

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

483

484

49

499

485

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

482

361.049.874,29

361.049.874,29

3.914.000,00

1.000.000,00

94.356.077,95

15.603.891,20

714.918.121,78

0,47

0,47

0,01

1,07
0,92
0,02
0,12
0,00

0,87
0,87

0,65

465

2.813.451.950,70
500.368.008,74

464

5.625.000,00

ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

463

74,59

4

0,01
70,29
3,64

ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

462

57.687.398.140,56

3

буџету

%

Буџет АПВ за 2020.
учешћа у
годину Сл. лист АПВ
укупном
бр. 54/2019

54.367.953.181,12

ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА

46

2

1

461

Опис

Е ко но мс ка
кл а с иф ика ција

261.044.396,15

261.044.396,15

3.894.100,00

1.000.000,00

92.635.064,05

15.560.683,60

518.841.463,00

631.931.310,65

373.463.000,00

373.463.000,00

456.389.771,72

3.077.340.235,77

52.314.020.532,48

4.053.881,15

3.000.000,00

55.854.804.421,12

5

0,35

0,35

0,01

0,86
0,71
0,02
0,13
0,00

0,51
0,51

0,62

75,91
0,00
0,01
71,10
4,18

6

Ребалансирани буџет
%
АПВ за
учешћа у
2020. годину
укупном
Сл. лист АПВ
буџету
бр. 25/2020

858.239.565,74

858.239.565,74

3.959.000,00

1.000.000,00

113.786.074,78

16.241.769,90

559.689.374,60

694.676.219,28

436.172.000,00

436.172.000,00

477.929.521,86

2.453.016.960,60

53.436.672.052,25

10.349.286,40

56.377.967.821,11

7

Предлог буџета за
2021. годину

1,14

1,14

0,01

0,92
0,74
0,02
0,15
0,00

0,58
0,58

0,64

0,01
71,07
3,26

74,98

8

328,77

328,77

101,67

109,93
107,87
104,38
122,83
100,00

116,79
116,79

104,72

255,29
102,15
79,71

100,94

9

%
учешћа у Индекс
укупном
7/5
буџету

2,38

237,71

1,01

83,72
0,78
1,04
1,21
1,00

64,49
0,64

0,96

1,84
0,98
0,87

97,73

10

Индекс
7/3

399.179.817,53
263.335.705,46

132.850.000,00
132.000.000,00

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

МАШИНЕ И ОПРЕМА

ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

ЗАЛИХЕ

РОБНЕ РЕЗЕРВЕ

ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ

511

512

513

515

52

521

523

850.000,00

52.575.126,96

619.629.000,00

1.334.719.649,95

ОСНОВНА СРЕДСТВА

51

1.467.569.649,95

3

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

2

1

0,17
0,17
0,00

1,73
0,52
0,34
0,80
0,07

1,90

4

буџету

%

Буџет АПВ за 2020.
учешћа у
годину Сл. лист АПВ
укупном
бр. 54/2019

5

Опис

Е ко но мс ка
кл а с иф ика ција

18

819.750,00

132.000.000,00

132.819.750,00

33.015.450,84

597.857.837,27

327.606.073,58

355.283.255,59

1.313.762.617,28

1.446.582.367,28

5

0,18
0,18
0,00

1,79
0,48
0,45
0,81
0,04

1,97

6

Ребалансирани буџет
%
АПВ за
учешћа у
2020. годину
укупном
Сл. лист АПВ
буџету
бр. 25/2020

100.000,00

133.123.233,27

133.223.233,27

62.008.648,24

752.140.200,00

225.698.833,25

577.973.716,42

1.617.821.397,91

1.751.044.631,18

7

Предлог буџета за
2021. годину

0,18
0,18
0,00

2,15
0,77
0,30
1,00
0,08

2,33

8

100,30
100,85
12,20

123,14
162,68
68,89
125,81
187,82

121,05

9

%
учешћа у Индекс
укупном
7/5
буџету

100,28
1,01
0,12

121,21
1,45
0,86
1,21
1,18

119,32

10

Индекс
7/3

НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

62

621

Укупно за АП Војводину

1.569.164.054,98

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА

611

77.342.768.480,39

25.000.000,00

25.000.000,00

1.569.164.054,98

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

61

1.594.164.054,98

3

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

2

1

20.000.000,00

20.000.000,00

1.556.665.379,90

1.556.665.379,90

1.576.665.379,90

5

20.000.000,00

20.000.000,00

1.798.360.885,52

1.798.360.885,52

1.818.360.885,52

7

Предлог буџета за
2021. годину

100,00 75.189.698.272,69

0,03
0,03

2,12
2,12

2,14

6

Ребалансирани буџет
%
АПВ за
учешћа у
2020. годину
укупном
Сл. лист АПВ
буџету
бр. 25/2020

100,00 73.577.683.185,40

0,03
0,03

2,03
2,03

2,06

4

буџету

%

Буџет АПВ за 2020.
учешћа у
годину Сл. лист АПВ
укупном
бр. 54/2019

6

Опис

Е ко но мс ка
кл а с иф ика ција

19

100,00

0,03
0,03

2,39
2,39

2,42

8

102,19

100,00
100,00

115,53
115,53

115,33

9

%
учешћа у Индекс
укупном
7/5
буџету

97,22

80,00
0,80

114,61
1,15

114,06

10

Индекс
7/3

1.6.10.
1.6.11.

1.6.9.

1.6.8.

1.6.7.

1.6.6.

1.6.4.
1.6.5.

1.6.3.

1.6.2.

1.6.1.

0,00

0,00
0,00
0,00

13.432.097,26

0,00
0,00
0,00

78.478.451,62
41.168.145,20
76.232.191,12

Дирекција за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине

УКУПНО ЗА СВЕ КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

5.

3.003.987.160,23

21.233.960,28

21.233.960,28

19.464.698,71

10.998.759,94

4.1.

4.

3.7.

3.6.

3.3.
3.4.
3.5.

106.830.009,37

964.923.904,11
199.850.277,37
18.769.414,25
24.091.291,61
10.369.619,84
15.188.071,00
60.785.387,68
40.183.034,34

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ
ОСТАЛЕ УСТАНОВЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНИХ СЛУЖБИ
Покрајински завод за социјалну заштиту
Центар за породични смештај и усвојење -Нови Сад
Центар за породични смештај и усвојење -Суботица
Педагошки завод Војводине
Покрајински завод за заштиту природе
Покрајински завод за спорт и медицину спорта
Информативни центар за пословну стандардизацију и
сертификацију
Едукативни центар за обуке у професионалним и радним
вештинама
ДИРЕКЦИЈЕ

2.
3.
3.1.
3.2.

0,00

0,00

0,00

0,00

72.780.312,78

0,00

0,00

188.000,00

0,00

0,00
0,00
0,00

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

35.190.215,52
188.000,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

28.399.038,82

1.7.8. Управа за капитална улагања Аутoномне покрајине Војводине

0,00

14.647.004,06

1.7.6. Служба за буџетску инспекцију Аутономне Покрајине Војводине

0,00

0,00

0,00
0,00

12.246.942,70
12.223.346,73

0,00

0,00

8.669.306,72

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

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

67.477.177,69

498.377.290,13
66.599.118,15
248.762.523,58

0,00
3.970.000,00

0,00

0,00

50.080.098,13

0,00

0,00

93.992.405,05

59.503.368,75

0,00
0,00

0,00

73.930.154,65

124.575.349,80
119.283.311,38

0,00

0,00

1.7.7. Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине

1.7.5.

1.7.4.

1.7.3.

1.7.
1.7.1.
1.7.2.

1.6.12.

20.000.000,00

0,00
0,00

37.402.097,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.402.097,26

5

Извор 05-08

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

4

Извор 04

152.824.243,55

81.223.117,86

3

1.817.979.018,47
123.399.699,10
102.404.290,49
25.717.237,13
38.887.683,33
10.424.803,49
1.018.768.014,80

2

ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
ПОКРАЈИНСКИ ОРГАНИ УПРАВЕ
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и
националне мањине - националне заједнице
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање и
односе с верским заједницама
Покрајински секретаријат за здравство
Покрајински секретаријат за финансије
Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну
сарадњу и локалну самоуправу
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне
средине
Покрајински секретаријат за високо образовање и
научноистраживачку делатност
Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и
саобраћај
Покрајински секретаријат за спорт и омладину
Покрајински секретаријат за привреду и туризам
Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и
равноправност полова
СЛУЖБЕ ВЛАДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Секретаријат Покрајинске владе
Управа за заједничке послове покрајинских органа
Служба за реализацију програма развоја Аутономне Покрајине
Војводине
Служба за управљање људским ресурсима
Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава
Аутономне Покрајине Војводине

1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Извор 01

ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ БУЏЕТА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

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

6

Извор 09-12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

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

7

Извор 13-15

Маса средстава за плате планирана за 2020. годину на економским класификацијама 411 и 412

3.242.297.964,85

22.951.597,58

22.951.597,58

19.417.704,73

11.471.523,53

1.015.734.346,00
215.391.735,10
19.544.086,82
25.456.865,73
11.886.565,44
16.360.300,00
67.417.562,22
43.837.126,63

111.278.956,04

36.831.692,99

18.991.137,63

12.781.369,82

13.132.824,00

9.278.887,16

550.386.385,46
75.177.453,29
272.914.064,53

76.959.381,22

46.076.129,19
82.151.220,09

89.932.077,45

52.385.951,32

98.435.266,39

66.153.330,49

146.359.872,26
128.419.742,34

86.081.204,55

165.200.832,78

82.052.655,94

1.988.220.286,17
129.013.129,96
108.163.273,05
27.653.322,31
41.671.993,94
11.124.517,43
1.120.207.664,02

3

Извор 01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

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

5

Извор 04

79.643.354,09

0,00

0,00

312.000,00

0,00

0,00
0,00
0,00

36.999.491,00
312.000,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
3.970.000,00

13.925.587,68

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

24.436.275,41

42.331.863,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.331.863,09

6

Извор 05-08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

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

7

Извор 09-12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

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

8

Извор 13-15

Маса средстава за плате планирана за 2021. годину на економским класификацијама 411 и 412

ПЛАНИРАНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ КОД КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

РЕД.
БР.

20

ПРЕГЛЕД ПРОГРАМА, ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА СА ДЕФИНИСАНОМ
РОДНОМ КОМПОНЕНТОМ
П ро гра м с ка
с тру кту ра

Раздео
01

Вредност индикатора
Индикатор

Ц иљ

Базна

Г

Г+1

Г+2

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
2101

Политички систем
Примена принципа једнаких могућности за жене и мушкарце
Број одржаних седница Одбора за равноправност полова

1

2

3

5

21011001 Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Осигурање имплементације принципа једнаких могућности кроз све мере и политике које се доносе и спроводе

02

Број донетих закључака Женске парламентарне мреже

43

5

6

7

Проценат спроведених активности Одбора за равноправност полова у складу са Годишњим програмом
рада

35

35

40

60

СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
2101

Политички систем
Обезбеђење примене принципа једнаких могућности за жене и мушкарце и осигурање његове имплементације у раду Службе Скупштине
АП Војводине
Број запослених едукованих из области родне равноправности

0

2

4

5

4

5

21011005 Стручни, административни и технички послови Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Оснаживање административне подршке Скупштини АП Војводине за потребе интегрисања родне равноправности у њен рад
Број обука и семинара из области родне равноправности за секретаре одбора и запослене

03

0

2

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
2102

Подршка раду Владе
Праћење заступљености именованих и постављених лица по полу у покрајинским органима управе и стручним службама које образује
Покрајинска влада
Укупан број именованих и постављених лица у покрајинским органима управе и стручним службама које
образује Покрајинска влада

0

100

100

100

Проценат учешћа жена у укупном броју именованих и постављених лица у покрајинским органима управе
и стручним службама које образује Покрајинска влада

0

40

45

47

Проценат учешћа мушкараца у укупном броју именованих и постављених лица у покрајинским органима
управе и стручним службама које образује Покрајинска влада

0

60

55

53

21021001 Организација, редован рад и одлучивање
Праћење заступљености именованих и постављених лица по полу у покрајинским органима управе и стручним службама које образује
Покрајинска влада

04

Проценат учешћа жена у укупном броју именованих и постављених лица у покрајинским органима управе
и стручним службама које образује Покрајинска влада

0

40

45

47

Проценат учешћа мушкараца у укупном броју именованих и постављених лица у покрајинским органима
управе и стручним службама које образује Покрајинска влада

0

60

55

53

Годишњи извештај на основу евиденције о именовањима, постављењима и разрешењима по полу

0

1

1

1

Успостављена евиденција о именовањима, постављењима и разрешењима по полу

0

1

1

1

Успостављена евиденција о именовањима, постављењима и разрешењима по полу

0

1

1

1

Годишњи извештај на основу евиденције о именовањима, постављењима и разрешењима по полу

0

1

1

1

389

318

318

318

СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ
2102

Подршка раду Владе
Праћење именовања, постављења и разрешења по полу из надлежности Покрајнске владе

21021002 Стручни, административни и оперативни послови секретаријата
Праћење именовања, постављења и разрешења из надлежности Покрајинске владе по полу

05

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
0102

Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем
Подстицај интезивнијег коришћења пољопривредног земљишта од стране жена као пољопривредних произвођача
Број корисница средстава за санацију система за наводњавање, набавку конструкција и опреме за
производњу у заштићеном простору и за заштиту од временских непогода

01021003 Подршка коришћењу пољопривредног земљишта
Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта - Подршка произвођачима за изградњу, реконструкцију, санацију система за
наводњавање; набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору; набавку опреме за заштиту од временских непогода и
набавку остале потребне опреме
Број корисница средстава за санацију система за наводњавање, набавку конструкције и опреме за
производњу у заштићеном простору и за заштиту од временских непогода.

0103

Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју
21

389

318

318

318

П ро гра м с ка
с тру кту ра

Раздео

Вредност индикатора
Ц иљ

Индикатор
Базна

Г

Г+1

Г+2

Оснаживање жена у пољопривреди и локалним заједницама
Удео жена носилаца пољопривредних газдинстава у укупном броју Програмом подржаних пројеката

24

30

30

30

0

13

13

12

31

65

67

67

32

32

01031001 Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ
Подршка оснаживању жена у пољопривреди и локалним заједницама
Удео жена носилаца пољопривредних газдинстава, које су реализовале инвестицију средствима ПСПВШ,
чији су - пољопривредно земљиште или објекти у употреби у власништву, у односу на укупан број жена
које су реализовале инвестицију средствима ПСПВШ

Подршкамладима у руралним подручјима кроз "старт уп" програме
Удео средстава одобрених пројеката из Сектора месо и млеко младих носилаца пољопривредних
газдинстава у укупним средствима за ову намену

01031002 Кредитна подршка пољопривреди
Стимулисање и повећање учешћа броја жена у укупном броју одобрених кредита Покрајинског фонда за развој пољопривреде
Удео броја кредита који су одобрени женама у укупном броју одобрених кредита Покрајинског фонда за
развој пољопривреде

06

15

32

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
0607

Систем јавне управе
Вођење родне статистике ради процене односа равноправне заступљености мушкараца и жена у укупном броју запослених на руководећим
местима у покрајинским органима
% жена са положеним државним стручним испитом, на руководећим местима у покрајинским органима

55

55

55

55

% мушкараца са положеним државним стручним испитом, на руководећим местима у покрајинским
органима

45

45

45

45

Број пријављених кандидата за полагање државног стручног испита

185

200

200

200

Број пријављених кандидаткиња за полагање државног стручног испита

308

300

300

300

06071001 Организација и спровођење државног стручног испита
Ефикасна организација и реализација државног стручног испита.

Вођење родне статистике ради процене односа равноправне заступљености мушкараца и жена у укупном броју кандидата који су положили
државни стручни испит

1602

% жена у односу на укупан број лица која су положила државни стучни испит.

61

55

55

55

% мушкараца у односу на укупан број лица која су положила државни стучни испит.

39

45

45

45

% жена са положеним државним стручним испитом, на руководећим радним местима у покрајинским
органима

55

55

55

55

% мушкараца са положеним државним стручним испитом, на руководећим радним местима у
покрајинским органима

45

45

45

45

Уређење и управљање у систему правосуђа
Вођење родне статистике у области правосудних испита и испита - провера знања за сталне судске преводитеље/преводитељке
% жена у односу на укупан број лица која су положила правосудни испит

52

50

50

50

% жена постављених за обављање функције сталне судске преводитељке

82

75

75

75

% мушкараца у односу на укупан број лица која су положила правосудни испит

48

50

50

50

% мушкараца постављених за обављање функције сталног судског преводиоца

18

25

25

25

% жена у односу на укупан број лица која су положила правосудни испит

52

50

50

50

% жена постављених за обављање функције сталне судске преводитељке

82

75

75

75

% мушкараца у односу на укупан број лица која су положила правосудни испит

48

50

50

50

% мушкараца постављених за обављање функције сталног судског преводиоца

18

25

25

25

16021001 Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче
Вођење родне статистике у области правосудних испита и испита за сталне судске преводитеље/преводитељке

2001

Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система
Унапређивање ефикасности и вредновања система образовања и васпитања као и родно праћење учесника/учесница на стручним
усавршавањима
Број учесница на стручним усавршавањима из области унапређивања ефикасности и вредновања
образовања и васпитања.

1362

2000

2000

2000

Број учесника на стручним усавршавањима из области унапређивања ефикасности и вредновања
образовања и васпитања.

143

200

200

200

22

П ро гра м с ка
с тру кту ра

Раздео

Вредност индикатора
Индикатор

Ц иљ

Базна

Г

Г+1

Г+2

20011005 Развој стручно истраживачког рада у области образовања
Унапређивање ефикасности и вредновања система образовања и васпитања као и родно праћење учесника/учесница на стручним
усавршавањима

2007

Број учесница на стручним усавршавањима из области унапређивања ефикасности и вредновања
образовања и васпитања.

1362

2000

2000

2000

Број учесника на стручним усавршавањима из области унапређивања ефикасности и вредновања
образовања и васпитања.

143

200

200

200

% ученица укључених у пројекте које подржава Секретаријат у односу на укупан број деце укључених у
пројекте који су поднети Секретаријату за финансирање

50

50

50

50

% ученика укључених у пројекте које подржава Секретаријат у односу на укупан број деце укључених у
пројекте који су поднети Секретаријату за финансирање

40

40

40

40

Подршка у образовању ученика и студената
Побољшање стандарда и услова школовања ученика/ученица средњих школа

20071005 Регресирање превоза ученика средњих школа
Побољшање услова образовања у смислу доступности установа образовања ученицима, регресирањем трошкова превоза

07

Број ученика дечака средњих школа који се укључују у систем регресирања из буџета АПВ.

10225

9898

9898

9898

Број ученица девојчица средњих школа које се укључују у систем регресирања из буџета АПВ.

10594

10181

10181

10181

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
1202

Унапређење система заштите културног наслеђа
Унапређење садржаја пројеката у установама културе у области заштите културних добара са циљем подизања свести о значају родне
равноправности
Број родно одговорних пројеката

0

11

16

20

12021008 Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа
Унапређење садржаја пројеката у установама културе у области заштите културних добара са циљем подизања свести о значају родне
равноправности
Број родно одговорних пројеката

0

10

15

20

Пројекат Архива Војводине „Еуропеан Wомен'с Ремембранце -РЕWОМЕН“ (Европско женско сећање) подржан средствима ЕУ
12024029 фондова
Повећање видљивости женске историје Европе и развијање међународне женске солидарности
Назив: Број реализованих активности планираних на годишњем нивоу (публикација, састанака, изложби и
јавних презентација)

1203

0

10

12

0

12

14

14

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Унапређење садржаја пројеката уметничког стваралаштва са циљем подизања свести о значају родне равноправности
број подржаних родно одговорних пројеката

0

Унапређење садржаја пројеката установа културе у области стваралаштва са циљем подизања свести о значају родне равноправности
број подржаних родно одговорних пројеката (награде, омажи, и друга признања женама)у установама
културе.
број подржаних родно одговорних пројеката ауторки (композиторке, редитељке, драматуркиње,
књижевнице, сликарке и др.)

1

1

1

1

11

11

11

11

0

5

6

7

0

5

5

5

0

2

3

2

12031001 Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије
Унапређење садржаја пројеката са циљем подизања свести о значају родне равноправности
Број подржаних родно одговорних пројеката

12031004 Подршка развоју музичког стваралаштва
Унапређење садржаја пројеката са циљем подизања свести о значају родне равноправности
број подржаних родно одговорних пројеката

12031005 Подршка развоју сценског стваралаштва - позориште/уметничка игра
Унапређење садржаја пројеката са циљем подизања свести о значају родне равноправности
број подржаних родно одговорних пројеката

12031006 Подршка раду установа у области стваралаштва
Унапређење садржаја пројеката установа културе у области стваралаштва са циљем подизања свести о значају родне равноправности
број подржаних родно одговорних пројеката (награде, омажи, и друга признања женама) у установама
културе.
Број подржаних родно одговорних пројеката ауторки (композиторке, редитељке, драматуркиње,
књижевнице, сликарке и др.)

1204

1

1

1

1

11

11

11

11

Систем јавног информисања
Унапређење квалитета медијских садржаја који доприносе слободи медија, укључујући и унапређење родне равноправности, подизање
медијских стандарда и медијске писмености
Број медијских садржаја подржаних из области родне равноправности

23

5

5

5

5

П ро гра м с ка
с тру кту ра

Раздео

Вредност индикатора
Индикатор

Ц иљ

Базна

Г

Г+1

Г+2

12041001 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања
Увођење, побољшање или проширење програмских садржаја у новинама или електронским медијима укључујући родну равноправност
Број медијских садржаја подржаних из области родне равноправности

08

5

5

5

5

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО
1802

Превентивна здравствена заштита
Благовремена дијагностика и лечење оболелих од појединих врста болести које су специфичне за аутономну покрајину, односно појединих
категорија становништва узимајући у обзир родне карактеристике, старосне, полне и др.
Број пацијената обухваћених посебним програмима здравстене заштите

7858

14000

15000

15000

10308

15000

17000

17000

Број едукованих доктора медицине укључених у реализацију посебних програма.

83

50

50

50

Број едукованих докторки медицине укључених у реализацију посебних програма.

114

80

80

80

0

90

0

0

9974

17000

0

0

Број пацијенткиња обухваћених посебним програмима здравстене заштите

Едукованост здравствених радника у реализацији посебних програма здравствене заштите.

18024004 Неонатални скрининг на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини
Рано откривање у неонаталном узрасту оболелих од цистичне фиброзе, њихово лечење и праћење
Проценат извршених анализа у односу на укупан број новорођене деце
Број извршених анализа за дијагностиковање цистичне фиброзе код новорођене деце

Рано откривање промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних
18024005 трудница у Аутономној покрајини Војводини
Рано откривање потенцијално угрожених трудница и праћење контроле ефикасности терапије
Број обухваћених хипертензивних трудница

108

300

0

0

Број извршених прегледа (кардиолошких, ехокардиографских и мониторинг крвног притиска).

832

1200

0

0

Број извршених прегледа и анализа код жена.

13

20

0

0

Број извршених прегледа и анализа код мушкараца.

16

20

0

0

18024007 Очување плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини
Рано откривање и лечење оболелих од малигних болести

18024008 Унапредјивање дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини
Пружање правовремене минимално инвазивне терапије ендокринолошким и онколошким пацијентима с минималним посттерапијским
морбидитетом.
Проценат жена обухваћених посебним програмом у односу на укупан број прегледаних.

80

80

0

0

Проценат мушкараца обухваћених посебним програмом у односу на укупан број прегледаних.

20

20

0

0

18024009 Рано препознавање и смањење броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини
Едукација здравствених радника и здравствених сарадника у погледу адекватније дијагностике деце с психијатријским поремећајима.
Број едукованих доктора медицине.

42

60

0

0

Број едукованих докторки медицине.

15

30

0

0

47

80

0

0

Проценат жена код којих је превентивним прегледима откривен карцином у односу на укупан број
учесника скрининга.

0

5

0

0

Проценат мушкараца код којих је превентивним прегледима откривен карцином у односу на укупан број
учесника скрининга

0

8

0

0

18024013 Прва мамографија
Унапређење превенције рака дојке.
Проценат жена обухваћених мамографским прегледом у односу на број жена старости 45-49 година на
подручју где се спроводе мамографски прегледи.

18024017 Пилот пројекат раног откривања рака плућа на територији АП Војводине
Унапређење превенције рака плућа

Превенција функционалног слепила код радно способних пацијената са нерегулисаним глаукомом помоћу операције
18024021 трабекулектомије са уградњом савременог дренажног импланта
Превенција слепила радно активних пацијената.

09

Број извршених операција код жена.

0

10

0

0

Број извршених операција код мушкараца.

0

10

0

0

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
0902

Социјална заштита
Подстицање процеса деинституционализације кроз афирмацију породице као најбољег оквира заштите рањивих група и
стимулацију породичне реинтеграције
Број дечака - корисника услуге породичног смештаја

1170

1200

1210

1250

Број девојчица - корисника услуге породичног смештаја

1127

1170

1200

1220

24

П ро гра м с ка
с тру кту ра

Раздео

Вредност индикатора
Индикатор

Ц иљ

Базна

Г

Г+1

Г+2

Подстицање процеса деинституционализације кроз афирмацију породице као најбољег оквира заштите рањивих група и
стимулацију породичне реинтеграције
Број пунолетних корисница смештених на породичном смештају

309

320

340

350

Број пунолетних корисника смештених на породичном смештају

327

345

350

360

1200

1300

1300

1300

670

800

900

900

Број корисница - особа са инвалидитетом којима је реализацијом пројеката обезбеђен неки вид подршке

1071

1150

1200

1200

Број корисника - особа са инвалидитетом којима је реализацијом пројеката обезбеђен неки вид подршке

778

800

800

800

09021014 Развој услуга социјалне заштите-Програм унапређења социјалне заштите у АПВ
Развој мреже услуга социјалне заштите у складу са специфичним потребама корисника које пружају удружења грађана
Број корисника жена /девојчица којим је обезбеђен неки вид подршке у сфери социјалне заштите кроз
реализацију пројеката финансијски подржаних од стране Секретаријата, а које реализују удружења
грађана
Број корисника мушкараца/дечака којим је обезбеђен неки вид подршке у сфери социјалне заштите кроз
реализацију пројеката финансијски подржаних од стране Секретаријата, а које реализују удружења
грађана

09021015 Подршка удружењима за програме у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом
Унапређење положаја жена и мушкараца са инвалидитетом

09021016 Подршка раду за спровођењу јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине
Брига о социјално угроженој становништву, а посебно девојчицама и дечацима и подршка Стратегији подстицања рађања
Број социјално угрожених дечака упућених на одмор и опоравак

25

32

32

32

Број социјално угрожених девојчица упућених на одмор и опоравак

39

32

32

32

Очување здравља становништва, спасавање живота и ублажавање последица повређивања кроз обуке жена и мушкараца у оквиру прве
помоћи и деловања у несрећама
Број обучених жена у области прве помоћи и деловању у несрећама

30

23

23

23

Број обучених мушкараца у области прве помоћи и деловању у несрећама

36

27

27

27

Број жена које учествују на Покрајинском такмичењу у пружању прве помоћи

273

250

250

250

Број мушкараца који учествују на Покрајинском такмичењу у пружању прве помоћи

227

250

250

250

Подизање свести, посебно код младих жена и мушкараца, о неопходности усвајања и примени здравих стилова живота, добровољном
давалаштву крви, Служби тражења, промоцији хуманитарних вредности, и ангажовању у социјалним и другим програмима
Број едукованих жена у области унапређења и очувања здравља, добровољног давалаштва крви, Служби
тражења, промоцији хуманитарних вредности, социјалним и другим програмима

110

124

124

124

Број едукованих мушкараца у области унапређења и очувања здравља, добровољног давалаштва крви,
Служби тражења, промоцији хуманитарних вредности, социјалним и другим програмима

102

72

72

72

1

1

1

09021019 Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити
Унапређен систем социјалне заштите кроз анализе, истраживања и информсање опште и стручне јавност у АПВ.
Број родно осетљивих извештаја - анализа са препорукама за унапређење родне равноправности

1

Унапређење система социјалне заштите кроз развој стручних компетенција професионалаца и стручну подршку пружаоцима услуга у АПВ
Број професионалаца - мушкараца исказаних по полу, обухваћених реализованим стручним подршкама

119

120

120

120

Број професионалаца - жена, обухваћених реализованим стручним скуповима, подршкама и радним
посетама

904

650

650

650

09021020 Породични смештај и усвојење
Повећање броја пружаоца услуге породичног смештаја за Јужно-бачки, Сремски и Средње банатски округ ради задовољења потреба
корисника за овом врстом услуге

0903

Број дечака - корисника услуге породичног смештаја

161

195

212

233

Број девојчица корисника услуге породичног смештаја

190

228

248

264

Број лиценцираних пружаоца услуге породичног смештаја - породица

248

333

362

392

125

160

170

180

3000

4000

4100

4100

Породично-правна заштита грађана
Борба против стерилитета
Број парова којима су обезбеђена средства за суфинансирање поступка биомедицинско потпомогнутог
оплођење

Подстицање демографског развоја у Аутономној покрајини Војводини
Број жена које роде терће односно четврто дете

09031006 Подршка удружењима за програме у области друштвене бриге о деци и за популаризацију пронаталитетне политике
Унапређење друштвене бриге о деци и популаризација пронаталитетне политике
Број грађана који су информисани и стекли додатна знања о демографској ситуацији, планирању
породице, промоцији здравог породичног живота и очувању репродуктивног здравља

175

190

200

200

Број грађанки који су информисани и стекли додатна знања о демографској ситуацији, планирању
породице, промоцији здравог породичног живота и очувању репродуктивног здравља

246

250

250

250

25

П ро гра м с ка
с тру кту ра

Раздео

Вредност индикатора
Индикатор

Ц иљ

Базна

Г

Г+1

Г+2

09031008 Подстицаји унапређењу пронаталитетне популационе политике у Аутономној покрајини Војводини
Активан приступ решавању последица проблема неплодности
Број парова којима је обезбеђена финансијска подршка за суфинансирање поступка БМПО

125

150

150

150

55

110

130

150

657

1300

1400

1400

Број жена корисника борачко инвалидске заштите

4800

4000

4000

4000

Број мушкараца - корисника борачко инвалидске заштите

4850

5000

5000

5000

84

300

400

400

210

500

500

500

38

30

35

35

8

10

11

12

12

13

14

14

Побољшање положаја услова становања породица са троје односно четворо деце
Број породица у којима се роди треће или четврто дете којима је обезбеђена финансијска подршка за
решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији АПВ

Побољшање социјалног и материјалног положаја породица са више деце
Број незапослених мајки које роде треће или четврто дете којима је исплаћен матерински додатак

0904

Борачко-инвалидска заштита
Успостављање ефикасније заштите корисника борачко инвалидске заштите

09041004 Подршка удружењима за програме у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата
Унапређење квалитета живота корисника борачко инвалидске заштите и цивилних инвалида рата
Број жена - корисника услуга из области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата
које пружају, у оквиру одобрених пројеката, удружења грађана
Број мушкараца - корисника услуга из области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних
инвалида рата које пружају, у оквиру одобрених пројеката, удружења грађана

1001

Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Унапређивање родне равноправности у АП Војводини
Број подржаних пројеката удружења жена у области родне равноправности

Унапређивање социјалне инклузије Ромкиња и Рома на територији АП Вовјодине
Број Рома обухваћених мерама подршке за образовање
Број Ромкиња обухваћених мерама подршке за образовање

10011014 Афирмација родне равноправности
Подизање свести јавности о значају родне равноправности и унапређење знања жена о механизмима заштите у ситуацији насиља у
породици и партнерским односима
Број информисаних жена односно девојчица о механизму заштите у ситуацији насиља

0

100

110

120

0

5

5

5

0

5

5

5

Повећана равноправност жена и мушкараца применом јавних политика и мера једнаких могућности
Број мушкараца предузетника полазница академије вештина

Систематско увођење родне перспективе у доношење , спровођење и праћење јавних политика
Број мушкараца који су завршили обуку за припрему и израду родно осетљивих стратешких докумената на
нивоу лолакне самоуправе

Унапређење родне равноправности путем штампања женског роковника у коме се афирмишу поједине категорије жена
Број жена којима је дат женски роковник

400

500

500

500

Број мушкараца којима је дат женски роковник

400

500

500

500

38

30

40

50

Унапређивање родне равноправности путем суфинансирања пројеката и активности
Број подржаних пројеката за унапређење родне равноправности чији су носиоци (подносиоци) жене

10011015 Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова
Побољшан економски положај жена и мушкараца у руралним подручјима АПВ
Број жена власница непокретности

30

25

25

30

Број мушкараца власника непокретности

30

25

25

30

Број објављених стручних и научних радова у области родне равноправности

3

2

2

3

Број анализа о ефекрима програма о примени родно одговорног буxетирања у ликалним самоуправама у
АПВ

0

10

10

10

23

10

15

20

220

150

150

200

Развијање истраживачких података и знања и повећање нивоа свести јавности о значају родне равноправности

Унапређење положаја вишеструко дискриминисаних жена и рањивих група жена кроз сарадњу са удружењима
Број подржаних ппројеката у области унапређења положаја жена и родне равноправности
Број промовисаних удружења жена и предузетница са територије АПВ поводом обележавања
Међународног дана сеоских жена (15. октобар)подржаних пројеката у области унапређења положаја жена
и родне равноправности

26

П ро гра м с ка
с тру кту ра

Раздео

Вредност индикатора
Индикатор

Ц иљ

Базна

Г

Г+1

Г+2

10011016 Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ
Унапређени капацитети инсититуција и организација које се баве побољшањем положаја Рома и Ромкиња
Број координаторки за ромска питања

4

3

3

3

Број координатора

1

2

2

2

8

10

11

12

12

13

14

14

за ромска питања

Унапређење образовне структуре Рома и Ромкиња у АПВ
Број стипендираних студената ромске националности
Број стипендираних студенткиња ромске националности

Унапређено учешће Рома и Ромкиња у процесима одлучивања и остваривања принципа равноправности полова у ромској заједници
Број одржаних семинара и едукација за: координаторе и координаторке, удружења и наставнике ромског
језика

2

3

4

4

13

13

13

13

10011017 Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини
Унапређење економског положаја жена са искуством насиља
Број жена запослених код послодавца на основу финансијске подршке Секретаријата за реализацију
програма економског оснаживања жена са искуством насиља

10

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ
2301

Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система
Унапређење партиципације цивилног сектора из области родне равноправности у процесу припреме, доношења и реализације буџета .
Учешће коментара, сугестија, предлога и примедби које се односе на родну компоненту буџета у укупном
броју коментара, предлога и примедби изнетих на расправи о буџету (у %)

0

25

30

30

Успостављено адекватно укључивање заинтересоване јавности у процес планирања и припреме буџета, укључујући и партиципацију
јавности у области унапређења родне равноправности кроз родно буџетирање.
Број организованих састанака представника органа АПВ и јавних служби са заинтересованим грађанима и
грађанкама и представницима стручне јавности, јавног информисања,удр.грађана, ради разматрања и
расправе о планирању буџета за наредну буџетску год.

0

2

2

2

Утврђен регулаторни оквир о начину укључивања јавности у процесу припреме, доношења и реализације буџета (који обавезно укључује и
аспект унапређења родне равноправности у буџету)
Проценат уређености правила, начина и метода учешћа јавности у процесу доношења и реализације
буџета, којим се обезбеђује партиципација јавности у области унапређења родне равноправности.

0

100

100

100

ПОСЛОВИ БУЏЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА
23011001 ПРОЦЕСИМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ
Унапређење партиципације цивилног сектора из области родне равноправности у процесу припреме, доношења и реализације буџета
Учешће коментара, сугестија, предлога и примедби које се односе на родну компоненту буџета у укупном
броју коментара, предлога и примедби изнетих на расправи о буџету (у %).

0

25

30

30

0

2

2

2

Успостављено адекватно укључивање заинтересоване јавности у процес планирања и припреме буџета.
Број организованих састанака представника органа АПВ и јавних служби са заинтересованим грађанима и
грађанкама и представницима стручне јавности, јавног информисања,удр.грађана, ради разматрања и
расправе о планирању буџета за наредну буџетску год.

Утврђен регулаторни оквир о начину укључивања јавности у процесу припреме, доношења и реализације буџета (који обавезно укључује и
аспект унапређења родне равноправности у буџету)
Проценат уређености правила, начина и метода учешћа јавности у процесу доношења и реализације
буџета, којим се обезбеђује партиципација јавности у области унапређења родне равноправности.

11

0

100

100

100

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
0601

Подршка приступању Србије ЕУ
Јачање свести о потреби родне равноправности у ЕУ
Проценат знања грађана АП Војводине који препознају везу између родне равноправности и друштвено
економског развоја

27

30

30

30

Проценат знања грађанки АП Војводине који препознају везу између родне равноправности и друштвено
економског развоја

38

40

40

40

Број полазника обука у организацији Фонда „Европски послови“

78

80

80

80

Број полазница обука у организацији Фонда "Европски послови"

232

120

120

120

Број тематских јединица у оквиру модула који укључују родни аспект

1

1

1

1

Број тематских јединица, у оквиру једне обуке, које укључују родни аспект

1

1

1

1

Број полазника Специјалистичког програма Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“

24

15

15

15

Број полазница Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“

62

25

25

25

06011003 Подршка раду Фонда "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине
Унапређење знања о процесу приступања ЕУ

12

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
0404

Управљање заштитом животне средине

27

П ро гра м с ка
с тру кту ра

Раздео

Вредност индикатора
Индикатор

Ц иљ

Базна

Г

Г+1

Г+2

Увођење родне равноправности уз утврђивање приоритета за родну равноправност у области заштите животне средине
Израда Приручника Родна анализа Секретаријата

0

1

0

0

0

1

0

0

Број учешћа истраживача из АП Војводине на научним скуповима у иностранству

67

55

65

75

Број учешћа истраживачица из АП Војводине на научним скуповима у иностранству

85

75

85

95

Број учешћа истраживача из АП Војводине на научним скуповима у иностранству

67

55

65

75

Број учешћа истраживачица из АП Војводине на научним скуповима у иностранству

85

75

85

95

Број студената у АП Војводини

24623

25800

25900

25950

Број студенткиња у АП Војводини

30485

31750

31800

31850

04041001 Администрација, управљање и надзор
Увођење родне равноправности уз утврђивање приоритета за родну равноправност у области заштите животне средине
Број Приручника Родна анализа Секретаријата

13

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ
0201

Развој науке и технологије
Унапређење мобилности истраживача и истраживачица из АП Војводине

02011012 Подршка развоју научно-истраживачке делатности
Унапређење мобилности истраживача и истраживачица из АП Војводине

2005

Високо образовање
Повећање броја студената и студенткиња у АП Војводини

20051002 Подршка раду високообразовних установа
Повећање дипломираних студената и студенткиња у АП Војводини, кроз стварање повољнијих услова за обављање делатности високог
образовања

2007

Годишњи број дипломираних студената у АП Војводини

4175

4300

4350

4400

Годишњи број дипломираних студенткиња у АП Војводини

6146

6150

6200

6250

Подршка у образовању ученика и студената
Повећање броја студената и студенткиња обухваћених системом заштите студентског стандарда у АП Војводини
Број студената обухваћен системом студентске зашите у АП Војводини

1877

2250

2300

2350

Број студенткиња обухваћен системом студентске зашите у АП Војводини

3015

3300

3350

3400

Број студената смештених у студентским домовима у АП Војводини

1199

1490

1500

1510

Број студенткиња смештених у студентским домовима у АП Војводини

1812

2150

2200

2220

678

665

675

680

1203

1200

1250

1300

66

50

50

50

9

5

5

5

9

5

5

5

66

50

50

50

Број учесница различитих програма у области спортске рекреације

88028

74823

88028

88528

Број учесника различитих програма у области спортске рекреације

118899

95106

118899

119520

20071001 Систем установа студентског стандарда
Повећање смештајног капацитета у студентским домовима у АП Војводини

20071002 Регресирање студентског превоза
Побољшање услова високог образовања у смислу локацијске доступности установа високог образовања
Број студената - путника у АП Војводини
Број студенткиња - путника у АП Војводини

14

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
0501

Планирање и спровођење енергетске политике
Повећање коришћења обновљивих извора енергије кроз веће учешће жена носилаца пољопривредних газдинстава
удео РПГ чији су носиоци жене (којима су додељена средства на конкурсу) у односу на укупан број РПГ
којима су додељена средства (изражено у %)
Број пољопривредних газдинстава чији су носиоци жене

05014016 Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима
Повећање учешћа регистрованих пољопривредних газдинстава (РПГ) чији су носиоци жене у коришћењу средстава
Број пољопривредних газдинстава чији су носиоци жене
Удео РПГ чији су носиоци жене (којима су додељена средства на конкурсу) у односу на укупан број РПГ
којима су додељена средства (изражено у %)

15

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
1301

Развој система спорта
Повећање броја грађана и грађанки који се баве спортском рекреацијом

Повећање броја спортиста и спортисткиња који се баве физичким активностима и спортом, школским и универзитетским спортом
Број ученица које су укључене у рад школских спортских секција

28

10250

9000

10250

10400

П ро гра м с ка
с тру кту ра

Раздео

Вредност индикатора
Индикатор

Ц иљ

Базна

Г

Г+1

Г+2

Повећање броја спортиста и спортисткиња који се баве физичким активностима и спортом, школским и универзитетским спортом
Број ученика који су укључени у рад школских спортских секција

11100

9753

11100

11300

Број спортиста/спортисткиња који се баве спортом и физичким активностима у спортским организацијама

67324

57225

67324

68000

2200

1050

1500

1550

750

324

415

420

164

139

164

170

78

66

78

80

Број спортских клубова из АПВ учесника највиших
националних такмичења

555

475

555

560

Број спортиста са територије АПВ у националним репрезентативним селекцијама свих узрасних категорија

659

560

659

670

Број спортисткиња са територије АПВ у националним репрезентативним селекцијама свих узрасних
категорија

335

284

335

340

Број такмичара узраста до 20 година учесника покрајинских такмичења

10632

9932

10100

10150

Број такмичарки узраста до 20 година учесника покрајинских такмичења

7685

6532

6720

7685

Број освојених медаља спортиста на великим међународним такмичењима у узрасту 14-20 година

13

11

12

13

Број освојених медаља спортисткиња на великим међународним такмичењима у узрасту 14-20 година

12

9

10

12

Број спортиста обухваћених финансираним програмима

7435

5427

6250

7435

Број спортисткиња обухваћене финансираним програмима

8615

6290

7320

8615

Број ученица обухваћених системом школских спортских такмичења

13600

7800

13600

13600

Број ученика обухваћених системом школских спортских такмичења

22600

11300

22600

22600

Број студената обухваћених системом универзитетских спортских такмичења

900

450

650

900

Број студенткиња обухваћених системом универзитетских спортских такмичења

750

375

575

750

1

0

0

0

Број ученица основних и средњих школа којима су додељене награде за постигнуте изузетне резултате на
такмичењима

37

26

20

20

Број ученика основних и средњих школа којима су додељене награде за постигнуте изузетне резултате на
такмичењима

46

20

20

20

Број студената укључених у програме физичког вежбања и спорта, као и спортских такмичења на
Универзитету
Број студенткиња укључених у програме физичког вежбања и спорта, као и спортских такмичења на
Универзитету

Повећање броја спортиста и спортских стручњака у циљу постизања врхунских спортских резултата
Број спортских стручњака који раде са категорисаним спортистима
Број спортских стручњакиња које раде са категорисаним спортистима

13011001 Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину
Повећање броја перспективних и талентованих спортиста у АПВ

13011002 Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме
Подршка програмима за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта од значаја за АПВ

13011003 Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини
Реализација школских и универзитетских спортских такмичења

13014007 Подршка спортским и физичким активностима девојчица - Активне девојчице
Повећане свести о доступности спортских програма за девојчице у АП Војводини
Израђена апликација за таблете и паметне телефоне

1302

Омладинска политика
Подршка даровитим младима у АП Војводини

13021001 Подршка спровођењу омладинске политике
Унапређење области омладинске политике, положај, статус и учешће младих у друштву и квалитета њиховог живота
Број младих мушког пола обухваћених одобреним пројектима

13800

7300

7300

7300

Број младих женског пола обухваћених одобреним пројектима

14000

7300

7300

7300

Број специјално награђених ученица

1

3

3

3

Број специјално награђених ученика

5

3

3

3

Број награђених најуспешнијих ученица који су постигли врхунске резултате на такмичењима у земљи или
иностранству у области науке, технике, уметности

37

27

27

27

Број награђених најуспешнијих ученика који су постигли врхунске резултате на такмичењима у земљи или
иностранству у области науке, технике, уметности

46

27

27

27

13021003 Подршка даровитим младима у АП Војводини
Препознавање младих талената и њихових награђивање

16

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
0606

Подршка раду органа јавне управе
29

П ро гра м с ка
с тру кту ра

Раздео

Вредност индикатора
Индикатор

Ц иљ

Базна

Г

Г+1

Г+2

Спречити настанак акцидената, смањити број повреда на раду, као и професионалних болести и болести проузроковане радом код жена и
мушкараца.
Родни индикатор проценат жена обухваћених мерама за унапређење безбедности и здравља на раду.

67

67

67

67

Родни индикатор проценат мушкараца обухваћених мерама за унапређење безбедности и здравља на раду.

33

33

33

33

06061009 Безбедност и здравље на раду
Предузимање превентивних мера за спречавање настанка повреда на раду, професионалних болести и обољења у вези са радом, спровођење
претходних, периодичних и циљаних лекарских прегледа код жена и мушкараца.

0802

Родни индикатор проценат жена обухваћених лекарским прегледом

13

100

100

100

Родни индикатор проценат мушкараца обухваћених лекарским прегледом

13

100

100

100

4

4

4

4

14

14

14

14

1

1

1

1

Родни индикатор Проценат жена запослених или радно ангажованих кроз све програме и мере активне
политике запошљавања

50

50

50

50

Родни индикатор Проценат мушкараца запослених или радно ангажованих кроз све програме и мере
активне политике запошљавања

50

50

50

50

Родни индикатор проценат жена запослених кроз програм самозапошљавања

45

50

50

50

Родни индикатор проценат мушкараца запослених кроз програм самозапошљавања

55

50

50

50

Родни индикатор проценат жена запослених и радно ангажованих кроз програме и мере активне политике
запошљавања

51

50

50

50

Родни индикатор проценат мушкараца запослених и радно ангажованих кроз програме и мере активне
политике запошљавања

49

50

50

50

2

3

3

3

Уређење система рада и радно-правних односа
Обезбеђивање учешћа жена и мушкараца у саставу Покрајинског социјално-економског савета
Родни индикатор: Број жена у саставу чланова Покрајинског социјално-економског савета
Родни индикатор: Број мушкараца у саставу чланова Покрајинског социјално-економског савета

08021001 Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини
Афирмисање родне равноправности код заузимања ставова о економским и социјалним питањима из делокруга рада
Родни индикатор: Број заузетих ставова у вези са родном равноправношћу

0803

Активна политика запошљавања
Подстицање запошљавања и смањење незапослености жена и мушкараца

08031001 Активна политика запошљавања у АП Војводини
Повећање запошљавања и радног ангажовања

1507

Уређење и развој у области туризма
Увођење родне перспективе у мере унапређења туризма у АП Војводини
Родни индикатор: Број мера у које је уведена родна перспектива

15071001 Развој туристичког потенцијала АП Војводине
Подршка женама и мушкарцима за манифестације локалног, регионалног и међународног значаја које утичу на креирање атрактивне
туристичке понуде
Родни индикатор: Број жена чланица подржаних удружења које организују манифестације и учествују на
манифестацијама

802

856

869

869

1460

683

705

705

1

1

1

1

Родни индикатор:Удео подржаних предузетница и привредних друштава чије су власнице и управљачи
жене у укупном броју корисника средстава

55

30

30

30

Родни индикатор: Учешће одобрених субвенција за жене - предузетнице и (су)власнице привредних
друштава, у укупној вредности додељених субвенција

37

30

30

30

Родни индикатор: Удео субвенција (у %) за мушкарце осниваче занатских радњи (домаћој радиности)

60

63

61

61

Родни индикатор: Удео субвенција (у %) за жене оснивачице занатских радњи ( у домаћој радиности )

40

37

39

39

Родни индикатор: Број мушкараца чланова подржаних удружења који организују манифестације и
учествују на манифестацијама

1509

Подстицаји развоју конкурентности привреде
Развијање родно осетљивог приступа привредном развоју.
Родни индикатор: Број мера за унапређење положаја жена у области привреде

15091001 Подршка развоју предузетништва, микро, малих и средњих привредних друштава
Јачање женског предузетништва

15091005 Подршка уметничким и старим занатима
Подршка старим и уметничким занатима и производима домаће радиности

30

П ро гра м с ка
с тру кту ра

Раздео

Вредност индикатора
Индикатор

Ц иљ

Базна

Г

Г+1

Г+2

15091013 Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација
Унапређење конкурентности социјалних предузећа на територији АП Војводине

17

Број подржаних социјалних предузећа/иницијатива у АПВ

13

15

20

20

Родни индикатор: Удео жена обухваћених подршком развоју социјалних предузећа и предузетничких
радњи

47

90

100

100

0

1

5

10

0

1

0

0

УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
1505

Регионални развој
Имплементација родно равноправне компоненте у области образовања, ученичког и студентског стандарда
Број спроведених поступака доделе средстава у којима је имплементиран критеријум родне
равноправности

Утврђивање приоритета за успостављање родне равноправности
Израда секторске родне анализе

15051010 Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда
Обезбеђивање услова за равноправан приступ квалитетном образовању, ученичком и студентском стандарду свим лицима без обзира на
родну припадност
Број одобрених пројеката који испуњавају критеријум родне равноправности

18

0

1

5

10

ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ
2401

Управљање робним резервама
Вођење родне статистике у циљу праћења удела жена-директорица привредних субјеката, у укупном броју закључених уговора о куповини
робних резерви и уговорима о складиштењу робних резерви
% Жена -директорица привредних субјеката, у односу на укупан број закључених уговора

20

16

21

21

24011001 Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви
Успостављање евиденције о проценту жена -директорица привредних субјеката, са којима је Дирекција закључила уговоре о куповини и
складиштењу робних ререрви у односу на укупан број закључених уговора о купвини и складиштењу робних резерви
% Жена-директорица привредних субјеката, са којима је Дирекција закључила уговор о куповини робних
резерви, у односу на укупано закључени број купопродајних уговора

0

10

12

14

28

28

28

29

% испитаника мушког пола који је за стабилност - поузданост софтвера и сервиса који су имплементирани
дао оцену 4 или оцену 5

81

82

83

84

% испитаника женског пола који је за стабилност - поузданост софтвера и сервиса који су имплементирани
дао оцену 4 или оцену 5

89

82

83

84

% испитаника мушког пола који је за покривеност пословних процеса покрајинских органа уведеним ИКТ
системима/сервисима дао оцену 4 или оцену 5

81

80

81

82

% испитаника женског пола који је за покривеност пословних процеса покрајинских органа уведеним ИКТ
системима/сервисима дао оцену 4 или оцену 5

84

80

81

82

% задовољних испитаника мушког пола ИКТ корисничком подршком

85

86

87

88

% задовољних испитаника женског пола ИКТ корисничком подршком

95

92

93

94

% Жена-директорица привредних субјеката, са којима је Дирекција закључила уговор о складиштењуи
робних резерви, у односу на укупано закључени број уговора за услуге складиштења робних резерви

19

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
0614

Информационе технологије и електронска управа
Обезбеђење високог нивоа квалитета рада покрајинских органа применом ИКТ

06141001 ИКТ подршка раду покрајинских органа
Обезбеђење високог нивоа квалитета ИКТ подршке раду покрајинских органа

20

УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
0605

Евиденција, управљање и располагање јавном својином
Вођење родне статистике ради процене заступљености мушкараца и жена у вези са имовинским захтевима физичких лица поднетих Управи
за имовину Аутономне покрајине Војводине
% жена, подносилаца захтева, у односу на укупан број захтева поднетих по основу права прече куповине
Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине

45

40

40

40

% мушкараца, подносилаца захтева, у односу на укупан број захтева поднетих по основу права прече
куповине Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине

55

60

60

60

06051001 Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином Аутономне покрајине Војводине
Вођење родне статистике ради процене заступљености мушкараца и жена у вези са имовинским захтевима физичких лица поднетих Управи
за имовину Аутономне покрајине Војводине

21

% жена, подносилаца захтева, у односу на укупан број захтева поднетих по основу права прече куповине
Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине

45

40

40

40

% мушкараца, подносилаца захтева, у односу на укупан број захтева поднетих по основу права прече
куповине Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине

55

60

60

60

СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
31

П ро гра м с ка
с тру кту ра

Раздео

0803

Вредност индикатора
Индикатор

Ц иљ

Базна

Г

Г+1

Г+2

Активна политика запошљавања
Бесплатна обука незапослених лица у складу са потребама тржишта, како за непознатог тако и за познатог послодавца, у циљу обезбедјења
радног места за незапослено, обучено, преквалификовано лице.
Број незапослених лица који је у Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама,
прошао бар једну обуку.

2210

2000

2050

2100

Број незапослених лица-жена, који је у Едукативном центру за обуке у професионалним и радним
вештинама прошао бар једну обуку.

1362

1200

1230

1260

848

800

820

840

1417

1260

1290

1320

858

840

860

880

2210

2000

2050

2100

45

49

51

53

1362

1200

1230

1260

848

800

820

840

Број незапослених лица-мушкараца, који је у Едукативном центру за обуке у професионалним и радним
вештинама, прошао бар једну обуку.

08031002 Пословна едукација
Усклађивање компетенција незапослених лица (бесплатним обукама истих) са захтевима тржишта рада.
Број незапослених лица-жена који је кренуо бар на једну обуку.
Број незапослених лица -мушкараца који је кренуо бар једну обуку.
Број незапослених лица-укупно и мушкарци и жене, који је прошао бар једну обуку
Број обука за које је Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама оспособљен да
спроводи.
Број незапослених лица-жена који је у Едукативном центру за обуке у профеасионалним и радним
вештинама, прошао бар једну обуку.
Број незапослених лица-мушкараца, које је прошао бар једну обуку у Едукативном центру за обуке у
професионалним и радним вештинама.

1509

Подстицаји развоју конкурентности привреде
Обука људских ресурса за пословање у складу са стандардима,стварање могућности за стандардизацију и сертификацију малих и средњих
предузећа, како би иста била конкурентна на тржишту и како би се створила могућност за извоз домаћих производа на страна тржишта.
Број реализованих обука.

16

18

20

21

Број издатих потврда о похадјању обука-жене

72

80

90

100

Број издатих потврда о похадјању обука-мушкарци

51

70

80

80

123

150

170

180

Број полазника обука (број издатих потврда о похадјању обука -укупно)

Отварање предузетничких радњи, регистрација микропредузећа у оквиру пословног инкубатора а у циљу запошљавања незапослених жена
и мушкараца.
Број предузетница који је основао предузетничку радњу или мало предузеће у пословном инкубатору.

5

9

11

10

Број предузетника који је отворио предузетничку радњу или мало предузеће у оквиру пословног
инкубатора.

17

11

12

11

Број новооснованих предузетничких радњи, малих и средњих предузећа, која послују у оквиру пословних
инкубатора.

22

20

23

21

Број реализованих обука

16

18

20

21

Број полазница обука, којима је издат сертификат-потврда о похадјању обука.

72

80

90

100

Број полазника обука којима је издат сертификат, потврда о похадјању обука.

51

70

80

80

123

150

170

180

22

20

23

21

Број предузетница који је отворио предузетничку радњу или мало предузеће у пословном инкубатору.

5

9

11

10

Број предузетника који је отворио предузетничку радњу или мало предузеће у пословном инкубатору.

17

11

12

11

Број учесника мушког пола у укупном броју учесника и учесница семинара из области родне
равноправности

6

10

10

10

Број учесница женског пола у укупном броју учесника и учесница семинара из области родне
равноправности

21

20

20

20

Заступљеност учесника мушког пола у укупном броју учесника и учесница на обукама

28

30

30

30

Заступљеност учесника женског пола у укупном броју учесника и учесница на обукама

72

70

70

70

15091009 Пословна стандардизација и сертификација
Унапређење знања у области пословних станадрда.

Број полазника обука (број издатих потврда о похадјању обука и женама и мушкарцима -укупно).

15091010 Пословни инкубатори
Развој предузетништва, оснивање микро предузећа у циљу запошљавања незапослених жена и мушкараца.
Број новооснованих фирми смештених у пословне инкубаторе

22

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
0606

Подршка раду органа јавне управе
Организовање семинара из области родне равноправности

Подизање капацитета запослених покрајинске управе

32

П ро гра м с ка
с тру кту ра

Раздео

Вредност индикатора
Индикатор

Ц иљ

Базна

Г

Г+1

Г+2

Равномерна заступљеност предавача мушког и женског пола на обукама
Заступљеност предавача мушког пола у укупном броју предавача на обукама

0

50

50

50

Заступљеност предавача женског пола у укупном броју предавача на обукама

100

50

50

50

27

30

30

30

Број учесника мушког пола од укупног броја учесника и учесница семинара из области родне
равноправности

6

10

10

10

Број учесника женског пола од укупног броја учесника и учесница семинара из области родне
равноправности

21

20

20

20

Учешће руководилаца мушког пола у укупном броју учесника и учесница семинара из области родне
равноправности

7

5

5

5

Учешће руководилаца женског пола у укупном броју учесника и учесница семинара из области родне
равноправности

11

5

5

5

Заступљеност учесника мушког пола у укупном броју учесника и учесница на обукама

28

30

30

30

Заступљеност учесника женског пола у укупном броју учесника и учесница на обукама

72

70

70

70

Заступљеност предавача мушког пола у укупном броју предавача на обукама

0

50

50

50

Заступљеност предавача женског пола у укупном броју предавача на обукама

100

50

50

50

15

15

16

16

15

15

16

50

60

70

80

50

60

70

80

06061002 Опште стручно усавршавање
Организовање семинара из области родне равноправности
Број учесника и учесница семинара из области родне равноправности

Подизање капацитета запослених покрајинске управе

Равномерна заступљеност предавача мушког и женског пола на обукама

23

СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
2304

Ревизија јавних средстава
Праћење увођења родно оговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине
Број ревизија којима је обухваћена оцена процедуре планирања и праћења унапређења родне
равноправности кроз родно одговорно буџетирање

16

23041001 Уређење и надзор финансијског и фискалног система
Праћење увођења родно оговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине
Број ревизија којима је обухваћена оцена процедуре планирања и праћења унапређења родне
равноправности кроз родно одговорно буџетирање

24

СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
2301

Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система
Контрола родно одговорног буџетирања
% буџетских корисника обухваћених годишњим планом Службе за буџетску инспекцију Аутономне
покрајине Војводине код којих је извршена контрола родно одговорног буџетирања.

23011002 Инспекцијска контрола
Контрола родно одговорног буџетирања
% буџетских корисника обухваћених годишњим планом Службе за буџетску инспекцију Аутономне
покрајине Војводине код којих је извршена контрола родно одговорног буџетирања.

25

ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН
1001

Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Повећати информисаност о раду и деловању Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана, са посебним акцентом на осетљиве друштвене
групе.
Повећање броја посета веб страници и друштвеним мрежама институције.

22577

22800

23000

23200

5

5

6

7

11

11

10

9

Број обраћања жена Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману.

433

455

469

486

Број обраћања мушкараца Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману.

460

467

476

487

Проценат притужби жена са села.
Проценат притужби жена које нису у надлежности Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана.

Унапредити заштиту и остваривање људских и мањинских права.

33

П ро гра м с ка
с тру кту ра

Раздео

Вредност индикатора
Ц иљ

Индикатор
Базна

Г

Г+1

Г+2

10011002 Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе
Повећати ниво заштите људских и мањинских права у раду покрајинских органа управе и органа градске/општинске управе у вршењу
поверених послова.
Број формираних предмета по притужбама жена.

118

123

129

136

Број формираних предмета по притужбама мушкараца.

0

130

134

137

Број покренутих поступака по сопственој иницијативи у специјализованим областима.

0

60

65

70

Повећати приступачност и информисаност о раду Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана, посебно женама.
Број обраћања жена путем телефона, мејлом, лично, писмено, друштвеним мрежама, теренским посетама.

315

332

340

350

Број обраћања мушкараца путем телефона, мејлом, лично, писмено, друштвеним мрежама, теренским
посетама.

332

337

342

350

5

6

6

7

Број истраживања у области родне равноправности.

2

2

2

2

Број истраживања у области заштите права детета.

2

2

2

2

Број истраживања у области заштите права националних мањина.

2

2

2

2

1

1

1

1

80

80

80

80

100

100

0

0

Проценат обраћања жена у вези са заштитом права детета путем телефона, маил-ом, лично, писмено,
друштвеним мрежама, теренским посетама.

10011021 Праћење и унапређивање остваривања људских права
Унапредити истраживања у специјализованим областима.

Унапредити поступање институција у случајевима породичног и родно заснованог насиља.
Број стручних скупова за надлежне институције чланице мреже Живот без насиља.

26

ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
0606

Подршка раду органа јавне управе
Транспарентно информисање грађанки и грађана о судским споровима у којима је АПВ странка у поступку
Проценат ажурно објављених података о судским споровима

06061010 Правна заштита имовине и заступање интереса АПВ и покрајинских органа
Транспарентно информисање грађанки и грађана о судским споровима у којима је АПВ странка у поступку
Проценат предмета по којима Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине поступа у односу на
број примљених захтева од органа које заступа.

34

ПРЕГЛЕД ПО РАЗДЕЛИМА

Учешће

Раст
2021/2020

295.303.329,96

0,39%

-35,43%

117.861.675,49

123.731.073,05

0,16%

4,98%

27.826.195,03

20.458.195,03

30.501.373,20

0,04%

49,09%

Раздео

Буџет 2020

Ребаланс 2020

01 СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

471.717.319,10

457.347.164,10

02 СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

115.214.590,40

03 ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
04 СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Буџет 2021

84.778.172,80

84.509.598,26

92.144.469,35

0,12%

9,03%

05 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО

7.809.205.517,54

6.972.949.727,34

6.931.515.192,77

9,22%

-0,59%

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

30.311.405.270,00

30.204.781.869,09

31.219.737.705,64

41,52%

3,36%

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

3.798.872.467,37

3.755.508.082,76

3.660.984.033,51

4,87%

-2,52%

08 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

3.060.680.721,83

3.335.792.928,99

2.739.828.927,74

3,64%

-17,87%

09 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И
РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

1.070.709.172,72

794.098.164,76

823.156.559,89

1,09%

3,66%

10 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

11.259.862.421,72

10.679.664.788,86

11.825.607.622,79

15,73%

10,73%

11 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ
САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

817.675.115,46

546.539.631,50

608.591.211,43

0,81%

11,35%

12 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

925.180.051,50

783.988.473,13

865.931.431,52

1,15%

10,45%

7.970.462.246,71

7.896.042.631,65

8.008.217.372,67

10,65%

1,42%

14 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

533.087.504,10

474.001.504,10

303.735.866,65

0,40%

-35,92%

15 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

450.000.000,00

350.844.604,42

314.874.603,47

0,42%

-10,25%

16 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

675.227.300,00

379.578.517,21

630.452.974,21

0,84%

66,09%

6.578.678.703,87

5.342.650.498,99

5.290.622.766,18

7,04%

-0,97%

18 ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ

180.907.876,27

180.933.567,74

189.911.726,64

0,25%

4,96%

19 УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

909.915.559,94

910.372.365,99

926.733.225,63

1,23%

1,80%

20 УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

47.275.326,25

50.184.594,20

60.976.251,36

0,08%

21,50%

115.453.478,73

112.555.587,96

110.393.579,65

0,15%

-1,92%

22 СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

19.327.756,45

17.712.114,30

18.383.055,00

0,02%

3,79%

23 СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

15.168.969,80

14.819.864,80

15.438.199,18

0,02%

4,17%

24 СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

20.565.331,57

20.391.207,69

24.018.516,45

0,03%

17,79%

25 ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН

44.693.157,04

45.485.957,52

47.920.720,44

0,06%

5,35%

26 ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

28.878.254,19

28.609.869,52

30.986.484,31

0,04%

8,31%

77.342.768.480,39

73.577.683.185,40

75.189.698.272,69 100,00%

2,19%

13 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

17 УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

21 СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ

Укупно

35

ПРЕГЛЕД ПО СЕКТОРИМА И ПРОГРАМИМА
Сектор Програм
Функција
01 Пољопривреда и рурални развој
0101 Уређење и надзор у области пољопривреде
421 Пољопривреда
0102 Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем
421 Пољопривреда
0103 Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју
421 Пољопривреда
0106 Развој шумарства и ловства
422 Шумарство
423 Лов и риболов
02 Наука, технолошки развој и иновације
0201 Развој науке и технологије
140 Основно истраживање
150 Опште јавне услуге - истраживање и развој
03 Спољни послови
0301 Координација и спровођење политике у области спољних послова
411 Општи економски и комерцијални послови
04 Заштита животне средине
0401 Интегрално управљање водама
421 Пољопривреда
0404 Управљање заштитом животне средине
540 Заштита биљног и животињског света и крајолика
560 Заштита животне средине некласификована на другом месту
0405 Заштита природе и климатске промене
540 Заштита биљног и животињског света и крајолика
560 Заштита животне средине некласификована на другом месту
0406 Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима
560 Заштита животне средине некласификована на другом месту
05 Енергетика, минералне сировине и рударство
0501 Планирање и спровођење енергетске политике
430 Гориво и енергија
0502 Енергетска ефикасност
430 Гориво и енергија
0503 Управљање минералним ресурсима
430 Гориво и енергија
06 Опште услуге јавне управе
0601 Подршка приступању Србије ЕУ
411 Општи економски и комерцијални послови
0602 Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи
474 Вишенаменски развојни пројекти
0605 Евиденција, управљање и располагање јавном својином
133 Остале опште услуге
0606 Подршка раду органа јавне управе
111 Извршни и законодавни органи
131 Опште кадровске услуге
133 Остале опште услуге
330 Судови
412 Општи послови по питању рада
0607 Систем јавне управе
111 Извршни и законодавни органи
0608 Систем локалне самоуправе
110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови
180 Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти
411 Општи економски и комерцијални послови
0614 Информационе технологије и електронска управа
133 Остале опште услуге
07 Саобраћај и комуникације
0701 Уређење и надзор у области саобраћаја
450 Саобраћај
0703 Телекомуникације и информационо друштво
460 Комуникације
08 Тржиште рада
0802 Уређење система рада и радно-правних односа
412 Општи послови по питању рада
0803 Активна политика запошљавања
412 Општи послови по питању рада
09 Социјална заштита
0902 Социјална заштита
090 Социјална заштита некласификована на другом месту
0903 Породично-правна заштита грађана
040 Породица и деца
0904 Борачко-инвалидска заштита
010 Болест и инвалидност
10 Људска и грађанска права и слободе
1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
111 Извршни и законодавни органи
330 Судови
412 Општи послови по питању рада
820 Услуге културе
840 Верске и остале услуге заједнице
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Буџет 2021
Учешће
3.315.073.392,77
4,41%
179.062.192,77
0,24%
179.062.192,77
0,24%
2.230.570.289,93
2,97%
2.230.570.289,93
2,97%
667.498.752,13
0,89%
667.498.752,13
0,89%
237.942.157,94
0,32%
189.942.157,94
0,25%
48.000.000,00
0,06%
246.011.689,64
0,33%
246.011.689,64
0,33%
202.011.689,64
0,27%
44.000.000,00
0,06%
31.335.103,25
0,04%
31.335.103,25
0,04%
31.335.103,25
0,04%
4.373.690.960,36
5,82%
3.616.441.800,00
4,81%
3.616.441.800,00
4,81%
557.844.781,63
0,74%
6.996.587,00
0,01%
550.848.194,63
0,73%
149.404.378,73
0,20%
1.000.000,00
0,00%
148.404.378,73
0,20%
50.000.000,00
0,07%
50.000.000,00
0,07%
167.797.510,96
0,22%
99.347.510,96
0,13%
99.347.510,96
0,13%
67.000.000,00
0,09%
67.000.000,00
0,09%
1.450.000,00
0,00%
1.450.000,00
0,00%
10.563.958.452,84 14,05%
145.113.614,44
0,19%
145.113.614,44
0,19%
100.000.000,00
0,13%
100.000.000,00
0,13%
60.976.251,36
0,08%
60.976.251,36
0,08%
1.128.217.324,94
1,50%
20.015.000,00
0,03%
18.383.055,00
0,02%
1.046.832.785,63
1,39%
30.986.484,31
0,04%
12.000.000,00
0,02%
131.029.870,36
0,17%
131.029.870,36
0,17%
8.868.720.951,74 11,80%
81.198.213,74
0,11%
8.770.522.738,00 11,66%
17.000.000,00
0,02%
129.900.440,00
0,17%
129.900.440,00
0,17%
102.107.933,60
0,14%
96.107.933,60
0,13%
96.107.933,60
0,13%
6.000.000,00
0,01%
6.000.000,00
0,01%
106.431.219,39
0,14%
12.000.000,00
0,02%
12.000.000,00
0,02%
94.431.219,39
0,13%
94.431.219,39
0,13%
737.326.559,89
0,98%
240.502.519,72
0,32%
240.502.519,72
0,32%
479.886.426,00
0,64%
479.886.426,00
0,64%
16.937.614,17
0,02%
16.937.614,17
0,02%
279.748.715,74
0,37%
279.748.715,74
0,37%
42.797.995,30
0,06%
47.920.720,44
0,06%
85.830.000,00
0,11%
8.600.000,00
0,01%
94.600.000,00
0,13%

11 Урбанизам, просторно планирање и грађевинарство
1101 Уређење и надзор у области планирања и изградње
620 Развој заједнице
12 Култура и информисање
1201 Уређење и развој система у области културе и информисања
820 Услуге културе
830 Услуге емитовања и штампања
840 Верске и остале услуге заједнице
1202 Унапређење система заштите културног наслеђа
820 Услуге културе
1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
820 Услуге културе
1204 Систем јавног информисања
830 Услуге емитовања и штампања
1205 Међународна културна сарадња
820 Услуге културе
13 Спорт и омладина
1301 Развој система спорта
810 Услуге рекреације и спорта
1302 Омладинска политика
810 Услуге рекреације и спорта
1303 Развој спортске инфраструктуре
810 Услуге рекреације и спорта
15 Економска и развојна политика
1505 Регионални развој
090 Социјална заштита некласификована на другом месту
411 Општи економски и комерцијални послови
450 Саобраћај
474 Вишенаменски развојни пројекти
520 Управљање отпадним водама
560 Заштита животне средине некласификована на другом месту
760 Здравство некласификовано на другом месту
810 Услуге рекреације и спорта
820 Услуге културе
830 Услуге емитовања и штампања
960 Помоћне услуге образовању
1507 Уређење и развој у области туризма
473 Туризам
1509 Подстицаји развоју конкурентности привреде
411 Општи економски и комерцијални послови
16 Правосуђе и правни систем
1602 Уређење и управљање у систему правосуђа
111 Извршни и законодавни органи
18 Здравство
1801 Уређење и надзор у области здравства
760 Здравство некласификовано на другом месту
1802 Превентивна здравствена заштита
760 Здравство некласификовано на другом месту
1803 Развој квалитета и доступности здравствене заштите
760 Здравство некласификовано на другом месту
1807 Развој инфраструктуре здравствених установа
760 Здравство некласификовано на другом месту
19 Вере и дијаспора
1901 Сарадња државе са црквама и верским заједницама
840 Верске и остале услуге заједнице
1902 Сарадња са дијаспором и Србима у региону
411 Општи економски и комерцијални послови
20 Образовање
2001 Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система
980 Образовање некласификовано на другом месту
2002 Предшколско васпитање
910 Предшколско и основно образовање
2003 Основно образовање
910 Предшколско и основно образовање
2004 Средње образовање
920 Средње образовање
2005 Високо образовање
940 Високо образовање
980 Образовање некласификовано на другом месту
2007 Подршка у образовању ученика и студената
960 Помоћне услуге образовању
21 Политички систем
2101 Политички систем
111 Извршни и законодавни органи
131 Опште кадровске услуге
160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
2102 Подршка раду Владе
111 Извршни и законодавни органи
22 Сервисирање јавног дуга
2201 Управљање јавним дугом
170 Трансакције јавног дуга
23 Финансијски и фискални систем
2301 Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система
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148.512.693,25
148.512.693,25
148.512.693,25
3.642.384.033,51
120.247.623,51
89.878.330,07
20.869.570,56
9.499.722,88
878.563.907,16
878.563.907,16
1.368.044.992,56
1.368.044.992,56
1.270.200.000,00
1.270.200.000,00
5.327.510,28
5.327.510,28
314.874.603,47
257.374.603,47
257.374.603,47
16.500.000,00
16.500.000,00
41.000.000,00
41.000.000,00
5.855.982.380,65
5.239.567.046,18
150.000.000,00
198.944.280,00
2.234.854.015,70
366.292.800,00
348.000.000,00
456.000.000,00
6.475.950,48
539.000.000,00
560.000.000,00
61.000.000,00
319.000.000,00
240.048.800,00
240.048.800,00
376.366.534,47
376.366.534,47
15.708.610,98
15.708.610,98
15.708.610,98
2.739.828.927,74
172.511.967,14
172.511.967,14
72.315.960,60
72.315.960,60
150.001.000,00
150.001.000,00
2.345.000.000,00
2.345.000.000,00
100.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
90.000.000,00
90.000.000,00
38.677.791.912,03
112.272.229,00
112.272.229,00
558.910.000,00
558.910.000,00
20.825.489.000,00
20.825.489.000,00
8.963.987.000,00
8.963.987.000,00
7.369.418.683,03
7.338.179.000,00
31.239.683,03
847.715.000,00
847.715.000,00
558.919.620,16
436.273.777,61
273.517.329,96
123.731.073,05
39.025.374,60
122.645.842,55
122.645.842,55
1.910.784.716,36
1.910.784.716,36
1.910.784.716,36
253.277.943,72
237.839.744,54

0,20%
0,20%
0,20%
4,84%
0,16%
0,12%
0,03%
0,01%
1,17%
1,17%
1,82%
1,82%
1,69%
1,69%
0,01%
0,01%
0,42%
0,34%
0,34%
0,02%
0,02%
0,05%
0,05%
7,79%
6,97%
0,20%
0,26%
2,97%
0,49%
0,46%
0,61%
0,01%
0,72%
0,74%
0,08%
0,42%
0,32%
0,32%
0,50%
0,50%
0,02%
0,02%
0,02%
3,64%
0,23%
0,23%
0,10%
0,10%
0,20%
0,20%
3,12%
3,12%
0,13%
0,01%
0,01%
0,12%
0,12%
51,44%
0,15%
0,15%
0,74%
0,74%
27,70%
27,70%
11,92%
11,92%
9,80%
9,76%
0,04%
1,13%
1,13%
0,74%
0,58%
0,36%
0,16%
0,05%
0,16%
0,16%
2,54%
2,54%
2,54%
0,34%
0,32%

23 Финансијски
2301 Уређење,
и фискални
управљање
систем и надзор финансијског
110 Извршнииифискалног
законодавни
система
органи, финансијски и фискални послови и спољни послови
112 Финансијски и фискални послови
2304 Ревизија јавних средстава
110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови
24 Интервенцијски програми и резерве
2401 Управљање робним резервама
490 Економски послови некласификовани на другом месту
2402 Интервенцијска средства
160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
Укупно
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24.018.516,45
0,03%
213.821.228,09
0,28%
15.438.199,18
0,02%
15.438.199,18
0,02%
1.048.151.292,38
1,39%
189.911.726,64
0,25%
189.911.726,64
0,25%
858.239.565,74
1,14%
858.239.565,74
1,14%
75.189.698.272,69 100,00%

В) БУЏЕТСКИ РЕЗУЛТАТ
УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ И ЊЕГОВО ПОКРИЋЕ

Укупан фискални дефицит утврђен је у износу од 2,4 милијарде динара, односно у висини од
3,39% укупних прихода, и у складу је с фискалним правилима по којима он не може бити већи од
10% прихода.
Средства за финансирање укупног фискалног дефицита обезбеђују се из задуживања, примања од
продаје финансијске имовине и пројектованог износа пренетих неутрошених средстава из ранијих
година.

IV ПОДАЦИ О ПРЕДСТАВНИКУ ПРЕДЛАГАЧА

Представница Покрајинске владе, као предлагача Покрајинске скупштинске одлуке о буџету
Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину, јесте Смиљка Јовановић, чланица Покрајинске
владе и покрајинска секретарка за финансије.

V ОБЈАВЉИВАЊЕ И РАЗЛОЗИ ЗА РАНИЈЕ СТУПАЊЕ НА СНАГУ

У члану 35. предложено је да ова одлука ступи на снагу даном објављивања у „Службеном листу
Аутономне покрајине Војводине”, а да се примењује од 1. јануара 2021. године.
Разлог због ког се предлаже да одлука ступи на снагу пре осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу АП Војводине” јесте у чињеници да се ступањем на снагу ове одлуке за
кориснике јавних средстава чији је оснивач АП Војводина остварује неопходна правна претпоставка
за усвајање планских и програмских докумената за 2021. годину. Како доношење ових докумената
претпоставља прописану процедуру, предложено је да ова одлука ступи на снагу даном доношења,
како би се корисницима јавних средстава АП Војводине, а којима се у целини или делимично
обезбеђују средства у покрајинском буџету, омогућило благовремено доношење планских и
програмских докумената за 2021. годину и тиме обезбедили неопходни материјални и други услови
за несметано функционисање од почетка календарске 2021. године.
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ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

0101 Уређење и надзор у области пољопривреде
179.062.192,77
0500 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
179.062.192,77
Назив
Уређење и надзор у области пољопривреде
Сектор
01 Пољопривреда и рурални развој
Спровођење програма и мера у оквриу политике пољопривреде, руралног развоја, водопривреде, шумарства и ловства као и надзор над
Сврха
њиховом применом.
Правни основ
Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи
Одговорно лице
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Планирање, предлагање, праћење, координација, промоција и анализа мера пољопривредне политике, руралног развоја и развоја
пољопривредне саветодавне и стручне службе; заштита, уређење и коришћење пољопривредног земљишта, послови из ресора
водопривреде, шумарства и ловства. Инспекцијски надзор над применом закона и других прописа у областима управљања вода, ловства
и шумарства. Сарадња са свим институцијама и заинтересованим странама у ресорним областима, а посебно са научно истраживачким
инсититуцијама и удружењима пољопривредника. Сви стручни, административни и оперативни послови који пружају подршку
извршењу надлежности Секретаријата.

Назив: Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: 0
0
0
0
Коментар: - 0500 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01011001
01011001 Администрација, управљање и инспецијски надзор
179.062.192,77
Програм
0101 Уређење и надзор у области пољопривреде
Функција
421 - Пољопривреда
Спровођење програма и мера у оквиру политике пољопривреде и руралног развоја, водопривреде, шумарства и ловства, као и надзор
Сврха
над њиховом применом.
Циљ 1

Индикатор 1.1

Правни основ

Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи и сви законски прописи који регулишу плате и друге расходе за запослене.

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Планирање, предлагање, праћење, координација, промоција и анализа мера пољопривредне политике, руралног развоја и развоја
пољопривредне саветодавне и стручне службе; инспекцијски надзор над применом закона и других прописа у областима управљања
вода, ловства и шумарства. Уређење и коришћење пољопривредног земљишта, реализација конкурса и њихова контрола, сарадња са
свим учесницима пољопривредне производње, водопривреде, шумарства и ловства, правни, општи, нормативни и управљачки послови
Секретаријата.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ
Назив: Извор верификације: Коментар: --

Циљ 1
Индикатор 1.1

Базна
0

2021
0

0102 Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем
0500 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив
Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем
Сектор
01 Пољопривреда и рурални развој
Реализација активности на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта
Сврха

2022
0

2023
0

2.230.570.289,93
2.230.570.289,93

Правни основ

Закон о пољопривредном земљишту, Покрајинска скупштинска одлука о програму развоја АП Војводине

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У оквиру овог програма спроводе се активности на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта. Кроз активности везане
за заштиту пољопривредног земљишта обезбедиће се заштита од штетног дејства људског и природног фактора. Кроз активности везане
за уређење пољопривредног земљишта створиће се услови за обављање пољопривредне производње на већим пољопривредним
парцелама у повољнијем водно-ваздушном режиму земљишта. Кроз активности везане за коришћење пољопривредног земљишта
подржаће се интезивнији облици пољопривредне производње, имплементација савремених информационих технологија и рационалније
коришћење постојећег земљишног фонда.

Циљ 1

Заштита пољопривредног земљишта од негативних природних утицаја и утицаја човека.

Индикатор 1.1

Назив: Територија на којој се врши заштита пољопривредног земљишта
Извор верификације: Извештај ПС за ПВШ
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Базна
1

2021
1

2022
1

2023
1

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
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УКУПНА СРЕДСТВА

Коментар: На целој територији АП Војводине, у циљу заштите пољопривредног земљишта планирају се активности на контроли
плодности пољопривредног земљишта, праћењу болести и штеточина, мониторингу падавина и климатских услова на 90 мерних тачака
у АПВ, побољшању и очувању плодности пољопривредног земљишта, противградној заштити. Базна година 2017.г.
Циљ 2
Индикатор 2.1

Уређење пољопривредног земљишта
Назив: Територија на којој се врши уређење пољопривредног земљишта
Извор верификације: Извештај ПС за ПВШ

Базна
1

2021
1

2022
1

2023
1

Коментар: На целој територији АП Војводине, у циљу повећања степена уређености пољопривредног земљишта планирају се
активности на одводњавању, комасацији, уклањању дивљих депонија, уређењу атарских путева. Базна година 2017.
Циљ 3
Индикатор 3.1

Коришћење пољопривредног земљишта
Назив: Територија на којој се врши унапређење коришћења пољопривредног
земљишта.
Извор верификације: Извештај ПС за ПВШ

Базна

2021

2022

2023

1

1

1

1

Коментар: На целој територији АП Војводине, у циљу унапређења коришћења пољопривредног земљишта планирају се активности на
интезивирању коришћења пољопривредног земљишта, Мониторингу потребом даљинске детекције и привођењу култури необрадивог
пољопривредног земљишта. Базна година 2017.
Циљ 4

Индикатор 4.1

Подстицај интезивнијег коришћења пољопривредног земљишта од стране жена као пољопривредних произвођача
Назив: Број корисница средстава за санацију система за наводњавање, набавку
конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору и за заштиту од
временских непогода
Извор верификације: Извештај ПСС ВПШ

Базна

2021

2022

2023

389

318

318

318

Коментар: Корисници средтава су жене уписане у регистар пољопривредних газдинстава, које приступају набавци опреме за
наводњавање, конструкција и опреме за производњу у запштићеном простору и за заштиту од елементарних непогода. Базна година је
2019.г.
0500 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01021001
ПА
01021001 Подршка заштити пољопривредног земљишта
0102 Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем
Програм
Функција
421 - Пољопривреда
Сврха

Правни основ
Одговорно лице

196.807.000,00

Очување и унапређење продуктивности пољопривредног земљишта кроз реализацију активности на: контроли плодности
пољопривредног земљишта, праћењу болести, штеточина, побољшање и очуваwе плодности поqопривредног земљишта, подизање нивоа
ефикасности противградне заштите
Закон о пољопривредном земљишту
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У оквиру ове програмске активности пољопривредницима се обезбеђују: контрола плодности пољопривредног земљишта и препоруке за
ђубрење и побољшање и очување плодности пољопривредног земљишта, систематско праћење болести и штеточина и превенција
контаминације.Приступа се подизању нивоа ефикасности противградне заштите кроз набавку проотивградних ракета.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

НЕ
Повећање продуктивности и исплативости биљне производње
Назив: Број стручних теренских опсервација
Извор верификације: Извештај ПСС

Базна
140000

2021
115000

2022
115000

2023
115000

Коментар: Број обзервација путем монторинга (феромонске клопке, светлосне лампе, визуелни прегледи биљака.)Базна година 2017.
Индикатор 1.2

Назив: Број анализираних узорака пољопривредног земљишта
Извор верификације: Извештај ПСС

Базна
9000

2021
5341

2022
5341

2023
5341

Коментар: На основу лабораторијске анализе узорака пољопривредног земљишта одређује се плодност пољопривредног земљишта и
дефинише препурука за ђубреwе. Базна година 2017
Индикатор 1.3

Назив: Број правних лица која врше уматичење грла стоке
Извор верификације: Извештај ПС за ПВШ

Базна
190

2021
180

2022
180

2023
180

2022
760

2023
760

Коментар: са правним лицима уговори се закључују након спроведене конкурсне процедуре. Базна година 2017
Циљ 2
Индикатор 2.1

Побољшање заштите усева
Назив: Број противградних ракета
Извор верификације: Извештај ПС за ПВШ

Базна
780

2021
760

Коментар: Након спроведене процедуре јавне набавке, закључује се уговор о набавци противградних ракета. Базна година је 2019.г.
Индикатор 2.2

Назив: Број добровољних ватрогасних друштава која приступају набавци
противпожарне опреме
Извор верификације: Извештај ПС за ПВШ
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Базна

2021

2022

2023

91

100

100

100

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
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УКУПНА СРЕДСТВА

Коментар: Уговори са добровољним ватрогасним друштвима се закључују након конкурсне процедуре. Базна година 2019.г.
Назив: Број локалних самоуправа које ће приступити набавци опреме за пољочуварску
Базна
2021
2022
2023
службу
Извор верификације: Извештај ПС за ПВШ
9
0
0
0
Коментар: У циљу заштите усева од крађа, након спроведене конкурсне процедуре уговори ће се закључити са локалним самоуправама.
Базна година 2017.г.
0500 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01021002
01021002 Подршка уређењу пољопривредног земљишта
594.322.089,93
Програм
0102 Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем
421 - Пољопривреда
Функција
Индикатор 2.3

Сврха

Правни основ
Одговорно лице

Подизање степена уређености пољопривредног земљишта на виши ниво, како би се створиле боље претпоставке за интензивњу обраду
земљишта савременом пољопривредном техником и како би се смањио утицај природних непогода на одвијање пољоприврене
производње. Подршка уређењу пољопривредног земљишта реализоваће се кроз активности на: одводњавању, поступцима комасације,
уређењу атарских путева.
Закон о пољопривредном земљишту
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У оквиру ове програмске активности подршка ће бити усмерена ка локалним самоуправама које планирају радове и активности на:
одводњавању пољопривредног земљишта, комасацији, уклањању дивљих депонија и уређењу атарских путева.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

НЕ
Уклањање дивљих депонија са пољопоривредног земљишта
Назив: Број локалних самоуправа које учествују у активности
Извор верификације: Извештај ПС за ПВШ

Базна
9

2021
0

2022
0

2023
0

Коментар: Активност се реализује како би се дивље депоније смећа уклониле са пољопривредног земљишта. Базна година је 2017.год.
Циљ 2
Индикатор 2.1

Повећање уређености атарских путева.
Назив: Дужина уређених атарских путева у километрима.
Извор верификације: Извештај ПС за ПВШ

Базна
63

2021
25

2022
25

2023
25

Коментар: Мера се реализује како би се подигао ниво уређености поqопривредног земљишта и олакшало кретање механизације и
транспорт репроматеријала и скинутог рода. Базна година је 2017.г.
Циљ 3

Повећање уређености каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта

Индикатор 3.1

Назив: Дужина уређене каналске мреже у километрима на годишњем нивоу
Извор верификације: Извештај ПС за ПВШ

Базна
1130

2021
609

2022
609

2023
609

Коментар: Како би се обебедило да се пољопривредна производња одвија у условима повољног водно ваздушног режима, приступа се
уређењу каналске мреже. Базна година је 2017.г.
Циљ 4
Индикатор 4.1

Повећање уређености пољопривредних површина
Назив: Број катастарски општина у којима се реализује поступак комасације.
Извор верификације: Извештај ПС за ПВШ

Базна
9

2021
10

2022
10

2023
10

Коментар: У циљу подизања степена уређености пољопривредног земљишта реализују се поступци комасације са локалним
самоуправама са којима се закључе уговори након спроведене конкурсне процедуре. Базна година 2019
0500 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01021003
01021003 Подршка коришћењу пољопривредног земљишта
Програм
0102 Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем
421 - Пољопривреда
Функција

Сврха

Правни основ
Одговорно лице

Опис

590.000.000,00

Сврха реализације ове програмске активности је ефикасније коришћење пољопривредног земљишта кроз изградњу, реконструкцију,
санацију система за наводњавање; набавку опреме за наводњавање, производњу у заштићеном простору и заштиту од временских
непогода, имплементацију савремених информационих технологија и привођење култури необрадивог земљишта.
Закон о пољопривредном земљишту
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
У оквиру ове програмске активности пружа се подршка коришћењу пољопривредног земљишта (реализује се кроз конкурс и јављају се
пољопривредници физичка и правна лица која су регистрована у Регистру пољопривредних газдинстава). Пружа се подршка за
коришћење земљишта кроз изградњу, реконструкцију, санацију система за наводњавање и набавку опреме за наводњавање; набавку
опреме за производњу у заштићеном простору као и производњу заштићену посебном опремом од утицаја и штетног дејства временских
неприлика, као и за привођење намени необрадивог пољопривредног земљишта
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Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта - Подршка произвођачима за изградњу, реконструкцију, санацију система за
наводњавање; набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору; набавку опреме за заштиту од временских
непогода и набавку остале потребне опреме

Индикатор 1.1

Назив: Број корисница средстава за санацију система за наводњавање, набавку
конструкције и опреме за производњу у заштићеном простору и за заштиту од
временских непогода.
Извор верификације: Извештај ПС за ПВШ

Базна

2021

2022

2023

389

318

318

318

Коментар: Корисници средстава су жене уписане у Регистар пољопривредних газдинстава, које приступају набавци опреме за
наводњавање, конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору и за заштиту од временских непогода. Средства се
додељују по спроведеном конкурсу.Базна година је 2019.год.
Индикатор 1.2

Назив: Број корисника средстава за санацију система за наводњавање, набавку
конструкције и опреме за производњу у заштићеном простору и за заштиту од
временских непогода.
Извор верификације: Извештај ПС за ПВШ

Базна

2021

2022

2023

1023

840

840

840

Коментар: Корисници средстава су физичка и правна лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, која приступају набавци
опреме за наводњавање, конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору и за заштиту од временских непогода.
Базна година је 2019.год.
Индикатор 1.3

Назив: Површина пољопривредног земљишта у наводњавању, под заштићеним
простором и под заштитом од временских непогода (ха)
Извор верификације: Извештај ПС за ПВШ

Базна

2021

2022

2023

4028

2170

2170

2170

Коментар: Корисници средстава су физичка и правна лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, која приступају набавци
опреме за наводњавање, конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору и за заштиту од временских непогода.
Средства се додељују по спроведеном конкурсу. Базна година је 2018.год.

Циљ 2

Индикатор 2.1

Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта - Подршка научно истраживачким установама и средњим пољопривредним
школама за изградњу, реконструкцију, санацију система за наводњавање; набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном
простору; набавку опреме за заштиту од временских непогода и набавку остале потребне опреме
Назив: Број корисника средстава (научно истраживачке установе и средње
пољопривредне школе) за санацију система за наводњавање, набавку конструкције и
опреме за производњу у заштићеном простору, за заштиту од временских непогода и
набавку остале опреме.
Извор верификације: Извештај ПС за ПВШ

Базна

2021

2022

2023

13

13

13

13

Коментар: Корисници средстава приступају набавци опреме за наводњавање, конструкција и опреме за биљну производњу у
заштићеном простору и за заштиту од временских непогода и набавци остале опреме. Средства се додељују по спроведеном
конкурсу.Базна година је 2017.год.

Индикатор 3.1

Привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта – за пољопривредну производњу – реконструкција рибњака и подизање
нових рибњака
Назив: Број корисника са којима се закључује уговор о реконструкцији или подизању
Базна
2021
2022
2023
рибњака
Извор верификације: Извештај ПС за ПВШ
5
5
5
5
Коментар: Број корисника по конкурсу. Базна година је 2017.г.

Циљ 4

Примена савремених информационих технологија у областима рада у Покрајинског секретаријата

Циљ 3

Индикатор 4.1

Назив: Територија на којој се успоставља примена ГИС-а и мониторинг употребом
Базна
2021
2022
2023
даљинске детекције
Извор верификације: Извештај ПС за ПВШ
1
1
1
1
Коментар: Уговор се закључује са Институтом Биосенс у циљу успостављања мониторинга даљинском детекцијом на територији целе
АПВ. Базна година 2017.г.
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

0500 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
ПРОЈЕКАТ 01024006
ПЈ
01024006 Повећање предузетништва и потенцијала за запошљавање у прекограничном региону кроз
иновацију вођену праксом у пољопривреди -АГРИННО 2
Програм
0102 Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем
421 - Пољопривреда
Функција

7.441.200,00

Сврха

Опремање инкубатора за производњу лековитог биља са циљем оснаживања раста и потенцијала малих и средњих предузећа кроз
едукацију о новим технологијама процеса, производа и услуге лековитог биља.

Правни основ

Писмо обавештења о одобрењу финансирања пројекта и Закон о потврђивању споразума о стабилизацији и придруживању између
европских заједница и њихови држава чланица са једне и Републике Србије са друге стране (Сл.гласник-медјународни уговори број
83/2008 и ХУСРБ/1903/42/0059, ИНТЕРРЕГ-ИПА-ХУНГАРY-СЕРБИА)

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Промовисање и едукација заинтересованог становништва за производњу и прераду лековитог биља, како би мале површине
домаћинстава у сеоским насељима у прекограничном подручју постале продуктивније.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

ДА
Опремање инкубатора за узгој лековитог биља
Назив: Број набављених соларних панела
Извор верификације: ПС за ПВШ
Коментар:
Назив: Број набављених култиватора
Извор верификације: ПС за ПВШ
Коментар:
Назив: Набавка опреме за теоријска предавања
Извор верификације: ПС за ПВШ
Коментар: 1 комплет(лап топ, фотоапарат, штампач и пројектор)
Едукација заинтересованих лица за производњу лековитог биља
Назив: Број едукованих лица
Извор верификације: ПС за ПВШ

Циљ 1
Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

Индикатор 1.3

Циљ 2
Индикатор 2.1

Базна
0

2021
3

2022
0

2023
0

Базна
0

2021
3

2022
0

2023
0

Базна
0

2021
1

2022
0

2023
0

Базна
0

2021
30

2022
0

2023
0

Коментар: Циљне групе:
Незапослено становништо у руралним и полусеоским подручјима у прекограничном подручју, незапослене жене из руралних крајева,
постојећи пољопривредни произвођачи, средње пољопривредне школе у Футогу, Сомбору и Вршцу.
0500 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
ПЈ
ПРОЈЕКАТ 01025005
01025005 Пројекат аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра Фрушка гора
Програм
Функција

Сврха

Правни основ
Одговорно лице

380.000.000,00

0102 Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем
421 - Пољопривреда
Постављањем мреже аутоматских лансера уместо тренутних мануелних на укупно око 118 локација, успоставиће се потпуна
аутоматизација пороцеса засејавања олујно-градоносне облачности јер ће се постојећи аутоматски начин за одређивање команди за
засејавање (хардверско-софтверски пакет ХАСИС - Хаил Суппрессион Информатион Сyстем) у потпуности заокружити даљинским
преносом команди до лансирног места и тиме обезбедити велика прецизност правовременог уноса реагенса у циљане делове облака.
Закон о одбрани од града,Национална стратегија заштите и спасавања у ванредним ситуацијама – стратешка област 1. и 2., Закон о
пољопривредном земљишту
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

На основу научних принципа модификације времена, прописане методологије засејавања и постојећих атестираних противградних
ракета систем аутоматске одбране од града треба да буде заснован на следећим функцијама:
А) Аутоматска даљинска лансирна станица;
Б) Софтверско-хардверски систем на самом радарском центру и
В) Телекомуникациони систем.

Капитална
улагања

ДА

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Аутоматизација постојећег система противградне заштите на територији радарског центра Фрушка Гора

Индикатор 1.1

Назив: Број аутоматизованих лансирних станица на територији тадарског центра
Фрушка Гора
Извор верификације: Соптвени извори и извештај РХМЗ
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Базна

2021

2022

2023

0

38

0

0

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

Коментар: Осавремењавање постојећег система противградне заштите , кроз опремање аутоматским даљинским лансерима и увођење
софтверско-хардверски систем на самом радарском центру као и телекомуникационог система.Побољшаће се систем заштите подручја
које је покривено РЦ Фрушка Гора , на површини од преко 700.000 ха.Јавна набавка према плану реализације Уговора -у 2020. години
ће бити стављено у функцију 80 лансирних станица а и 2021. години 38 лансирних станица.Базна година 2019.
0500 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
ПЈ
ПРОЈЕКАТ 01025007
01025007 Пројекат аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра Бајша и Самош
Програм
Функција

Сврха

Правни основ
Одговорно лице

462.000.000,00

0102 Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем
421 - Пољопривреда
Постављањем мреже аутоматских лансера уместо тренутних мануелних на укупно око 141 локација(Бајша) и 130 локација (Самош) ,
успоставиће се потпуна аутоматизација пороцеса засејавања олујно-градоносне облачности јер ће се постојећи аутоматски начин за
одређивање команди за засејавање (хардверско-софтверски пакет ХАСИС - Хаил Суппрессион Информатион Сyстем) у потпуности
заокружити даљинским преносом команди до лансирног места и тиме обезбедити велика прецизност правовременог уноса реагенса у
циљане делове облака.
Закон о одбрани од града,Национална стратегија заштите и спасавања у ванредним ситуацијама – стратешка област 1. и 2., Закон о
пољопривредном земљишту
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

На основу научних принципа модификације времена, прописане методологије засејавања и постојећих атестираних противградних
ракета систем аутоматске одбране од града треба да буде заснован на следећим функцијама:
А) Аутоматска даљинска лансирна станица;
Б) Софтверско-хардверски систем на самом радарском центру и
В) Телекомуникациони систем.

Капитална
улагања

ДА

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Аутоматизација постојећег система противградне заштите на територији радарског центра Бајша и Самош

Индикатор 1.1

Назив: Број аутоматизованих лансирних станица на територији радарског центра
Бајша и Самош
Извор верификације: Соптвени извори и извештај РХМЗ

Базна

2021

2022

2023

0

90

135

46

Коментар: Осавремењавање постојећег система противградне заштите , кроз опремање аутоматским даљинским лансерима и увођење
софтверско-хардверски систем на самом радарском центру као и телекомуникационог система.Побољшаће се систем заштите подручја
које је покривено РЦ Бајша и Самош , на површини од преко 700.000 ха(Бајша)и преко 800.000 ха (Самош).Јавна набавка према плану
реализације Уговора -планира се у 2021. години ће бити стављено у функцију 141 лансирних станица (Бајша)и 130 лансирних станица
(Самош).Базна година 2020.
0103 Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју
0500 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив
Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју
Сектор
01 Пољопривреда и рурални развој
Сврха
Правни основ
Одговорно лице

667.498.752,13
667.498.752,13

Развој руралних подручја кроз спровођења мера подстицаја и кредитне подршке у пољопривреди
Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, Закон о пољопривреди и руралном развоју, Одлука о оснивању Покрајинског
фонда за развој пољопривреде.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Пољопривреда је преовлађујућа делатност у руралним областима у Војводини. Стога су инвестиције у руралну економију и руралне
заједнице од виталног значаја за повећање квалитета живота у руралним подручјима. Акценат је, пре свега, на мерама којима се утиче на
подизање друштвене и економске виталности руралних подручја, техничко-технолошке опремљености малих пољопривредних
газдинстава и оснаживању жена на селу. Поред тога, програмским активностима ће се утицати на подршку органској производњи, која
је велика развојна шанса, како за целокупну пољопривреду, тако и за рурални развој малих газдинстава, затим унапређење система и
капацитета у области безбедности и квалитета хране, као и рад Пољопривредне саветодавне службе АП Војводине.

Циљ 1

Подизање друштвене и економске виталности руралних подручја кроз подршку младима и задржавању младих на селу

Индикатор 1.1

Циљ 2
Индикатор 2.1

Назив: Удео младих носилаца пољопривредних газдинстава у укупном броју
Програмом подржаних пројеката
Извор верификације: Извештај ПСПВШ
Коментар: Базна година 2017.
Оснаживање жена у пољопривреди и локалним заједницама
Назив: Удео жена носилаца пољопривредних газдинстава у укупном броју Програмом
подржаних пројеката
Извор верификације: Извештај ПСПВШ
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Базна

2021

2022

2023

55

65

65

65

Базна

2021

2022

2023

24

30

30

30

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ
Коментар: Базна година 2017.
0500 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01031001
01031001 Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији
АПВ
0103 Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју
Програм
Функција
421 - Пољопривреда
Сврха
Правни основ
Одговорно лице

УКУПНА СРЕДСТВА

625.498.752,13

Развој руралних подручја кроз спровођења мера подстицаја и кредитне подршке у пољопривреди
Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, Закон о пољопривреди и руралном развоју, Одлука о оснивању Покрајинског
фонда за развој пољопривреде.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Пољопривреда је преовлађујућа делатност у руралним областима у Војводини. Стога су инвестиције у руралну економију и руралне
заједнице од виталног значаја за повећање квалитета живота у руралним подручјима. Акценат је, пре свега, на мерама којима се утиче на
подизање друштвене и економске виталности руралних подручја, техничко-технолошке опремљености малих пољопривредних
газдинстава и оснаживању жена на селу. Поред тога, програмским активностима ће се утицати на подршку органској производњи, која
је велика развојна шанса, како за целокупну пољопривреду, тако и за рурални развој малих газдинстава, затим унапређење система и
капацитета у области безбедности и квалитета хране, као и рад Пољопривредне саветодавне службе АП Војводине.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ
Унапређење конкурентности пољопривредних газдинстава кроз подршку инвестиција у физичку имовину и прераду пољопривредних
производа
Назив: Број пољопривредних газдинстава која су побољшала одрживост кроз набавку
Базна
2021
2022
2023
нове опреме
Извор верификације: Извештај ПСПВШ
357
390
390
390
Коментар: Базна година 2017.
Назив: Број пољопривредних газдинстава која су набавила нову опрему у Сектору
Базна
2021
2022
2023
млеко и месо
Извор верификације: Извештај ПСПВШ
124
130
140
140
Коментар: Базна година 2017.
Назив: Број пољопривредних газдинстава која су набавила нову опрему у Сектору воће
Базна
2021
2022
2023
и поврће
Извор верификације: Извештај ПСПВШ
97
140
140
140
Коментар: Базна година 2017.
Подршкамладима у руралним подручјима кроз "старт уп" програме
Назив: Удео средстава одобрених пројеката из Сектора месо и млеко младих носилаца
Базна
2021
2022
2023
пољопривредних газдинстава у укупним средствима за ову намену
Извор верификације: Извештај ПСПВШ
31
65
67
67
Коментар: Базна година 2017.
Назив: Удео средстава одобрених пројеката из Сектора воће и поврће младих носилаца
Базна
2021
2022
2023
пољопривредних газдинстава у укупним средствима за ову намену
Извор верификације: Извештај ПСПВШ
66
30
30
30
Коментар: Базна година 2017
Подршка оснаживању жена у пољопривреди и локалним заједницама
Назив: Удео жена носилаца пољопривредних газдинстава, које су реализовале
инвестицију средствима ПСПВШ, чији су - пољопривредно земљиште или објекти у
Базна
2021
2022
2023
употреби у власништву, у односу на укупан број жена које су реализовале инвестицију
средствима ПСПВШ
Извор верификације: Извештај ПСПВШ
0
13
13
12
Коментар: Базна година 2017

Циљ 1
Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

Индикатор 1.3

Циљ 2
Индикатор 2.1

Индикатор 2.2

Циљ 3

Индикатор 3.1

47

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ
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0500 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01031002
ПА
01031002 Кредитна подршка пољопривреди
Програм
0103 Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју
Функција
421 - Пољопривреда

42.000.000,00

Сврха

Олакшани приступ изворима финансирања за пољопривредна газдинства под повољнијим условима

Правни основ

Одлука о оснивању Покрајинског фонда за развој пољопривреде
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Одговорно лице

Опис

Овом активношћу омогућен је олакшани приступ финансијским средствима за РПГ и омогућени су повољнији услови за набавку нове
пољопривредне механизације , система и опреме за наводњавање, квалитетне расне стоке за основно стадо, подизање нових заштићених
простора, вишегодишњих засада, као и складишних капацитета. Овом врстом подстицаја жели се да, иначе, високе каматне стопе за
кредите намењене пољопривредним произвођачима учине приступачнијим како би се допринело повећењу ратарске, повртарске и
воћарско-виноградарске производње, ревитализацији сточарске производње, али и обнови застареле механизације и опреме. Активност
обавља Покрајински фонд за развој пољопривреде.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Развој пољопривредне производње и прераде кроз стимулисање инвестиција у пољопривредну механизацију и опрему, повећање и
побољшање квалитета сточног фонда и повећање ратарске, повртарске и воћарске производње

Индикатор 1.1

Циљ 2
Индикатор 2.1

Назив: Удео одобрених кредита у укупном броју поднетих пријава кредита за све
кредитне линије
Извор верификације: Покрајински фонд за развој пољопривреде
Коментар: Базна година 2017

Базна

2021

2022

2023

6

10

10

10

Стимулисање и повећање учешћа броја жена у укупном броју одобрених кредита Покрајинског фонда за развој пољопривреде
Назив: Удео броја кредита који су одобрени женама у укупном броју одобрених
кредита Покрајинског фонда за развој пољопривреде
Извор верификације: Покрајински фонд за развој пољопривреде
Коментар: Базна година 2017

Базна

2021

2022

2023

15

32

32

32

0106 Развој шумарства и ловства
0500 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив
Развој шумарства и ловства
01 Пољопривреда и рурални развој
Сектор

237.942.157,94
237.942.157,94

Сврха

Очување и унапређење стања шума и дивљачи и развој шумарства као привредне гране у АПВ.

Правни основ

Закон о шумама, Закон о дивљачи и ловству, Покрајинска скуштинска одлука о програму развоја
АП Војводине), Одлука о образовању Буџетског фонда за шуме АП Војводине, Одлука о образовању Буџетског фонда за развој ловства
АП Војводине

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У оквиру овог програма обављају се активности Секретаријата, које се односе на стручне послове у области: политике шумарства,
очувања шума, унапређења и коришћења шума и дивљачи и спровођења мера заштите шума и дивљачи.

Циљ 1
Индикатор 1.1

Унапређење, заштита и одрживо коришћење шума
Назив: Повећање површина под шумама
Извор верификације: Извештај ПС ПВШ.

Базна
70

2021
100

2022
100

2023
100

2021
25

2022
25

2023
25

Коментар: Број хектара нових шума.Базна вредност је трогодишњи просек за период 2017-2019. године.
Индикатор 1.2

Назив: Унапређивање отворености шума
Извор верификације: Извештај ПС за пољопривреду

Базна
23

Коментар: Изражено бројем изграђених километара шумских путева.Базна вредност је трогодишњи просек 2017-2019
Циљ 2

Обезбеђивање регулаторних, институционалних и економских оквира за спровођење одрживог газдовања шумама и ловиштима

Индикатор 2.1

Назив: Стручна и саветодавна подршка сопственицима шума
Извор верификације: Извештај ПС за ПВШ.

Базна
2

2021
2

2022
2

2023
2

Коментар: Изражено у броју извештаја.Обухвата послове дознаке, израде годишњих планова и друге стручно-саветодавне послове у
шумама сопственика за које се доносе програмни газдовања.Базна година је 2019. година
Циљ 3
Индикатор 3.1

Унапређење стања дивљачи и ловства
Назив: Број корисника ловишта чији су услови рада побољшани путем мера
унапређења стања дивљачи и ловства
Извор верификације: Извештај ПС за ПВШ.
Коментар: Укупан број учесника конкурса (корисници ловишта)Базна година је 2018.
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Базна

2021

2022

2023

67

60

60

60
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УКУПНА СРЕДСТВА

0500 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01061001
ПА
01061001 Одрживи развој и унапређење шумарства
Програм
0106 Развој шумарства и ловства
Функција
422 - Шумарство
Развој и унапређење шумарства
Сврха
Закон о шумама
Правни основ
Одговорно лице
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

189.942.157,94

Опис

Кроз ову програмску активност реализују се мере за развој шумарства у АПВ. Приоритетно се резервишу средства за финансирање мера
заштите шума од проузроковања последица ширих размера. Програмска активност одрживог развоја шумарства обухвата следеће:
садњу шумског дрвећа , унапређивање отворености шума и унапређивање расадничке производње.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ
Повећање шумовитости.
Назив: Подизање нових шума
Извор верификације: Извештај ПС за ПВШ.

Циљ 1
Индикатор 1.1

Базна
70

2021
100

2022
100

2023
100

Коментар: Изражено у хектарима. Обухвата подизање нових шума на шумском и осталом земљишту у државном власништву. Базна
вредност је приближни трогодишњи просек реализације од 2017-2019. године.
Индикатор 1.2

Назив: Унапређивање расадничке производње
Извор верификације: Извештај ПС за пољопривреду

Базна
13

2021
15

2022
15

2023
15

Коментар: Изражено бројем уговора о финансирању набавке опреме за расаднике.Базна вредност је трогодишњи просек 2017-2019.
Циљ 2
Индикатор 2.1

Шумска инфраструктура
Назив: Унапређивање отворености шуме
Извор верификације: Извештај ПС за ПВШ.

Базна
23

2021
25

2022
25

2023
25

Коментар: Изражено у километрима. Обухвата изградњу и реконструкцију тврдих шумских камионских путева у шумама, у сврху
побољшања услова газдовања шумама. Базна вредност је приближни трогодишњи просек реализације од 2017-2019. године.
Циљ 3
Индикатор 3.1

Пројектантски, истраживачки и саветодавни послови
Назив: Стручна и саветодавна подршка сопственицима шума.
Извор верификације: Извештај ПС за ПВШ.

Базна
2

2021
2

2022
2

2023
2

Коментар: Изражено у броју извештаја. Обухвата послове дознаке, израде годишњих планова и друге стручно-саветодавне послове у
шумама сопственика за које се доносе програми газдовања. Базна година је 2019. година.
0500 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01061002
ПА
01061002 Одрживи развој и унапређење ловства
Програм
0106 Развој шумарства и ловства
Функција
423 - Лов и риболов
Сврха
Правни основ
Одговорно лице

48.000.000,00

Одговорајућим мерама обезбедити услове за газдовање популацијама дивљачи да би се очувао њихов гентески потенцијал, бројност и
квалитет и омогућила контрола управљања популацијама дивљачи.
Закона о дивљачи и ловству
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Ова програмска активност обухвата : израду програма изградње или адаптације објеката за привремено складиштење одстрељене
дивљачи, израду програма за ревитализацију стања у ловиштима, утврђивање методологије мониторинга дивљачи и њихових станишта,
утврђивање методологије планирања у ловству (утврђивање методологије бонитирања станишта, израде динамике развоја популација,
финансијских планова и сл), послове којима се постижу развојни циљеви, стимулисање заштите дивљачи (здравствена, биолошка,
еколошка и др), промета уловљене дивљачи, унапређивање стања у ловиштима, развој ловног туризма, а нарочито у руралним
срединама, едукацију ловних радника и ловаца, као и за друге послове од значаја за развој ловства.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ
Унапредјење стања популације дивљачи у АПВ
Назив: Изградња, реконструкција и санација ловно техничких објеката и уношење
живе дивљачи
Извор верификације: Извештај ПС за ПВШ.

Циљ 1
Индикатор 1.1

Базна

2021

2022

2023

49

15

15

15

Коментар: Изражено бројем објеката чија је изградња, реконструкција и санација и уношење живе дивљачи подржана у 2019. години.
Индикатор 1.2

Назив: Број корисника ловишта који су извршили изградњу, реконструкцију и санацију
ловно техничких објеката
Извор верификације: Извештај ПС за ПВШ.
49

Базна

2021

2022

2023

48

10

10

10
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Циљ 2
Индикатор 2.1

Коментар: изражено бројем корисника који су подржани конкурсом у 2018. години.
Повећање опремљености корисника ловишта
Назив: Број корисника који су извршили опремање
Извор верификације: Извештај ПС за ПВШ.

УКУПНА СРЕДСТВА

Базна
12

2021
20

2022
20

2023
20

Базна
280

2021
280

2022
280

2023
280

Базна
30

2021
30

2022
0

2023
0

Коментар: Број корисника ловишта који су обновили опрему путем конкурса у 2016. години.
Индикатор 2.2

Индикатор 2.3

Назив: Мониторинг реалног прираста зеца
Извор верификације: Извештај ПС за ПВШ.
Коментар: Мониторинг прираста зеца. Базна вредност је број узорака у 2014. години.
Назив: Штете од дивљачи у саобраћају на подручју АПВ.
Извор верификације: Извештај ПС за ПВШ.

Коментар: Стручни послови у ловству.Базна вредност је број штета у саобраћају од дивљачи у 2019. години.
Циљ 3
Индикатор 3.1

Фонд за накнаду штете коју је проузроковала дивљач на неловним површинама
Назив: Број лица којима је надокнадјена штета
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Извештај ПС за ПВШ.
1
1
1
1
Коментар: Законска обавеза Секретаријата је да врши надокнаду штете проузроковане од стране дивљачи на неловним површинама.
Базна вредност је 2014. година.

0201 Развој науке и технологије
1300 ПС за високо образовање и научноистразивачку делатност
Назив
Развој науке и технологије
Сектор
02 Наука, технолошки развој и иновације
Сврха

Правни основ

246.011.689,64
246.011.689,64

Стицање и усвајање научних сазнања, развој нових производа, услуга, пословних и социјалних модела и друштва уопште, формирање
нових генерација истраживача способних да мисле иновативно и креативно, који ће бити у стању да кроз нове идеје и интелектуално
лидерство допринесу општем друштвеном напретку.

Закон о науци и истраживањима , Закон о иновационој делатности , Правилник о критеријумима за финансирање пројеката од значаја за
науку и технолошки развој АП Војводине, Правилник о критеријумима за суфинансирање организовања научно– стручних скупова,
Правилник о критеријумима за суфинансирање учешћа на научним скуповима, усавршавањима и боравку у иностранству
научно-истраживачких радника и студената који су показали посебне резултате, Правилник о критеријумима за суфинансирање радних
места истраживача –повратника из иностранства, Правилник за реализацију акције "Право на прву шансу", Правилник о критеријумима
за финансирање и суфинансирање награда за достигнућа у области науке и технолошког развоја, Правилник о критеријумима за
суфинансирање погона за примену нових технологија у АП Војводини, " Стратегија Основни правци технолошког развоја Аутономне
покрајине Војводине"

.

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Реализацијом овог програма спроводе се задаци Покрајинског секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, у
складу са законима који дефинишу ову област. Задаци Покрајинског секретаријата у области послова покрајинске управе су у области
науке и технолошког развоја у вези са: обезбеђивањем средстава за суфинансирање програма основних истраживања и програма
истраживања у области технолошког развоја у АП Војводини, подстицањем међународне сарадње у области науке и
науно-истраживачке делатности , суфинансирањем учешћа научноистраживачких радника и студената на научним скуповима и
усавршавањима у иностранству и за организацију научних скупова на територији АП Војводине, обезбеђивањем финансијских
средстава за суфинансирање посебних програма иновационе делатности и инфраструктуре на територији АП Војводине,
суфинансирањем програма Огранка Српске академије наука и уметности у Новом Саду, Матице српске, научно-истраживачких
пројеката националних мањина-националних заједница у АП Војводини и других установа које обављају научноистраживачку
делатност, као и друге активности у области науке, развоја нових технологија и научно-истарживачке делатности од значаја за АП
Војводину.

Циљ 1
Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

Циљ 2
Индикатор 2.1

Повећање капацитета научно-истраживачке делатности
Назив: Број научно-истраживачких организација
Извор верификације: Републички завод за статистику-Статистички годишњак
Коментар: Базна година је 2019.
Назив: Број научно-истраживачких пројеката
Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и
научноистраживачку делатност - интерна евиденција
Коментар: Базна година је 2019.
Унапређење мобилности истраживача и истраживачица из АП Војводине
Назив: Број учешћа истраживача из АП Војводине на научним скуповима у
иностранству
Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и
научноистраживачку делатност - интерна евиденција
Коментар: Базна година 2019.
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

Назив: Број учешћа истраживачица из АП Војводине на научним скуповима у
Базна
2021
2022
2023
иностранству
Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и
85
75
85
95
научноистраживачку делатност - интерна евиденција
Коментар: Базна година 2019.
1300 ПС за високо образовање и научноистразивачку делатност
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 02011001
02011001 Стручна и административна подршка развоју науке
36.281.689,64
Програм
0201 Развој науке и технологије
Функција
140 - Основно истраживање
Уређивање и праћење рада у области науке и технолошког развоја у Покрајинском секретаријату за високо образовање и
Сврха
научноистраживачку делатност.
Правни основ
Закон о науци и истраживањима, Закон о иновационој делатности.
Одговорно лице
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Индикатор 2.2

Опис

Реализацијом ове програмске активности спроводе се задаци и обавезе које се односе на логистичку подршку код доношења
управљачких одлука, аката или других списа које се тичу спровођења надлежности Покрајинског секретаријата у областима везаних за
научноистраживачку делатност. Такође, овом програмском активношћу обухваћени су и материјално-финансијски, правни, нормативни
и други послови који се односе на реализацију задатака Покрајинског секретаријата области научноистраживачку делатности.

Капитална
улагања

НЕ

НЕ
Индикатор 1.1
Назив: Извор верификације: Коментар: 1300 ПС за високо образовање и научноистразивачку делатност
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 02011005
02011005 Унапређење рада невладиних организација у области науке
Програм
0201 Развој науке и технологије
Функција
140 - Основно истраживање
ИПА пројекат
Циљ 1

Базна
0

2021
0

2022
0

2023
0

17.000.000,00

Сврха

Повећање учешћа невладиних организација у области науке АП Војводине у домаћим међународним научно-истраживачким
пројектима, али и у пројектима и програмима у сврху развоја науке и технологија, као и научно-истраживачке делатности у АП
Војводини.

Правни основ

Закон о науци и истраживањима, Закон о удружењима, Правилник о критеријумима за суфинансирање програма/пројеката у области
науке и технолошког развоја невладиних организација у АП Војводини.

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Покрајински секретаријат за за високо образовање и научноистраживачку делатност, путем конкурса, подржава програме/пројекте
невладиних организација у области науке у АП Војводини са циљем њиховог већег доприноса укупној научноистраживачкој делатности
у АП Војводини. Исто тако се, подржава и рад Удружења универзитетских наставника и научника Војводине у Новом Саду, као
суорганизатора годишње "Награде за животно" дело наставницима и научницима АП Војводине, као и друге активности и
манифестације од значаја за делатност и развој начноистраживачке делатности у АП Војводини.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

НЕ
Повећање доприноса развоју науке НВО у АП Војводини
Назив: Број реализованих пројекати НВО у области науке у АП Војводини
Извор верификације: Покрајински секретаријат за за високо образовање и
научноистраживачку делатност-интерна евиденција
Коментар: Базна година 2019
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1300 ПС за високо образовање и научноистразивачку делатност
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 02011006
ПА
02011006 Популаризација науке
Програм
0201 Развој науке и технологије
Функција
150 - Опште јавне услуге - истраживање и развој
Подстицање развоја и популаризације науке у АП Војводини.
Сврха
Закон о науци и истраживањима.
Правни основ
Одговорно лице
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

5.000.000,00

Опис

У складу са својим надлежностима Покрајински секретаријат врши суфинансирање и финансирање активности и манифестација
популаризације и развоја научног и технолошког стваралаштва, приступа базама података, као и укупне научно-истраживачке
делатности на територији АП Војводине које промовишу важност и значај науке и технологије за развој друштва, као и укупни
друштвено-економски раст.

Капитална
улагања

НЕ

НЕ
Повећање интересовања за науку кроз промоције
Назив: Број догађаја који промовишу науку
Индикатор 1.1
Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и
научноистраживачку делатност-интерна евиденција
Коментар: Базна година 2019
1300 ПС за високо образовање и научноистразивачку делатност
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 02011007
02011007 Подршка раду научних институција
Програм
0201 Развој науке и технологије
150 - Опште јавне услуге - истраживање и развој
Функција
ИПА пројекат
Циљ 1

Базна

2021

2022

2023

4

4

5

5

19.000.000,00

Сврха

Несметан рад и активности научних института чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина и који су надлежности Покрајинског
секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност.

Правни основ

Закон о науци и истраживањима, Одлука о оснивању истраживачко-развојног института за низијско шумарство и животну средину ,
Одлука о оснивању научног института за прехрамбене технологије , Покрајинска скупштинска одлука о оснивању Института
Биосенс-Истраживачко-развојног института за информационе технологије биосистема.

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Подршка Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност развоју научних институтиа чији је
оснивач АП Војводина, и то за: прехрамбене технологије, низијско шумарство и животну средину, Биосенс истраживачко-развојног
института за информационе технологије биосистема, обезбеђује се путем текућих и капиталних субвенција. Наведеном подршком
стварају се услови за несметано обављање рада и научно-истраживачке делатности поменутих института, као и за њихову бољу
опремљеност у функцији реализације истраживања од значаја за развој науке и технолгије у АП Војводини.

Капитална
улагања

НЕ

НЕ
Побољшање рада научних института
Индикатор 1.1
Назив: Број реализованих научно-истраживачких пројеката
Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и
научноистраживачку делатност- интерна евиденција
Коментар: Базна година 2019
1300 ПС за високо образовање и научноистразивачку делатност
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 02011008
02011008 Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој
Програм
0201 Развој науке и технологије
150 - Опште јавне услуге - истраживање и развој
Функција
ИПА пројекат
Циљ 1

Базна

2021

2022

2023

81

77

78

80

20.000.000,00

Сврха

Унапређење рада и развој Центра за привредно-технолошки развој који спроводи едукације и организује научно-стручне скупове у
области привреде и пољопривреде, развоја технологија, хумане медицине и екологије,остале научно-истраживачке делатности, високог
образовања, студентског стандарда, др.

Правни основ

Закон о науци и истраживањима, Одлука о оснивању Установе – Центра за привредно-технолошки развој АП Војводине, Статут
Установе – Центра за привредно-технолошки развој АП Војводине.

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
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Опис

У циљу обављања делатности Центра за привредно-технолошки развој, Андревље-Баноштор обезбеђују се услови за организационе,
маркетиншке, административне и друге активности Центра које се односе на организовање едукација, научних саветовања, као и
других манифестација популаризације науке и високог образовања . У оквиру наведених едукација, научних саветовања и скупова,
научних и стручних дискусија, разматрају се и презентују теме од значаја за развој, промоцију и популаризацију науке, технолошког
развоја, високог образовања и студентског стандарда.

Капитална
улагања

НЕ

НЕ
Унапређење ефикасности рада Центра
Индикатор 1.1
Назив: Број одржаних стручних и научних скупова
Извор верификације: Центар за привредно- технолошки развој - интерна евиденција
Коментар: Базна година 2019
1300 ПС за високо образовање и научноистразивачку делатност
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 02011012
02011012 Подршка развоју научно-истраживачке делатности
Програм
0201 Развој науке и технологије
Функција
140 - Основно истраживање
ИПА пројекат
Циљ 1

Базна
96

2021
98

2022
101

2023
103

148.730.000,00

Сврха

Подстицање развоја научно-истраживачке делатности у циљу укупног друштвено-економског развоја АП Војводине.

Правни основ

Закон о науци и истраживањимаи, Закон о САНУ, Закон о Матици српској, Правилник о критеријумима за финансирање пројеката од
значаја за науку и технолошки развој АП Војводине, Правилник о критеријумима за суфинансирање учешћа на научним скуповима,
усавршавањима и боравку у иностранству научно-истраживачких радника и студената који су показали посебне резултате, Правилник
за реализацију акције "Право на прву шансу", Правилник о критеријумима за финансирање и суфинансирање награда за достигнућа у
области науке и технолошког развоја у АП Војводини.

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У складу са својим надлежностима, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност подржава развој
научно-истраживачких, технолошких пројеката и других услуга науке од стратешке важности за АП Војводину.Такође се, у оквиру ове
програмске активности, врши подршка организовању научних скупова од стране научно-истраживачких институција у АП Војводини,
као и
истраживачких пројеката Матице српске и САНУ-Огранка у Новом Саду, научно-истраживачких пројеката националних
мањина-националних заједница у АП Војводини, уметничких научноистраживачких пројеката, заједничких истраживачких и
развојно-истраживачких пројеката научних установа у АП Војводини. Поред тога, у оквиру ове програмске активности, стварају се
кадровски услови за развој и подстицање, посебно младих, истраживача из АП Војводине у научно-истраживачком раду кроз
суфинансирање учешћа научних радника и студената и на научним скуповима и усавршавањима у иностранству. У оквиру ове
програмске активности реализују се и пројекти запошљавања незапослених лица са звањем доктора наука са подручја АП Војводине
под називом ''Право на прву шансу''. Овом активношћу пружа се и подршка додели награда за достигнућа у области науке и
технолошког развоја и награђивања научно-истраживачког кадра што је значајна подстицајна активност за развој младих
научно-истраживачких кадрова у АП Војводини која се спроводи, између осталог, и преко Универзитета у Новом Саду.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

Циљ 2
Индикатор 2.1

Индикатор 2.2

Индикатор 2.3

НЕ
Реализација научно-истраживачких пројеката од стратешке важности за АП Војводину
Назив: Број научно-истраживачких пројеката одобрених за финансирање
Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и
научноистраживачку делатност - интерна евиденција
Коментар: Базна година је 2019.
Унапређење мобилности истраживача и истраживачица из АП Војводине
Назив: Број учешћа истраживача из АП Војводине на научним скуповима у
иностранству
Извор верификације: Покрајински секретаријат за за високо образовање и
научноистраживачку делатност - интерна евиденција
Коментар: Базна година је 2019.
Назив: Број учешћа истраживачица из АП Војводине на научним скуповима у
иностранству
Извор верификације: Покрајински секретаријат за за високо образовање и
научноистраживачку делатност-интерна евиденција
Коментар: Базна година 2019
Назив: Број одржаних научних скупова у АП Војводини
Извор верификације: Покрајински секретаријат за за високо образовање и
научноистраживачку делатност-интерна евиденција
Коментар: Базна година је 2019.
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

0301 Координација и спровођење политике у области спољних послова

31.335.103,25

1100 Покрајински секретаријат за регионални развој међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

31.335.103,25

Сектор

Координација и спровођење политике у области спољних послова
03 Спољни послови

Сврха

Креирање афирмативне представе о АП Војводини кроз активности у међурегионалној сарадњи

Правни основ

Споразум о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и Републике Србије, Одлука о оснивању координационог
тела за процес приступања Републике Србије Европској унији и Национални приоритети за међународну помоћ (НАД),
Оквирни споразум између Владе Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске
уније Републиц Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ ИПА ИИ

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у складу са законом, Статутом и у
оквиру спољне политике Републике Србије, обавља послове покрајинске управе који се односе на: међурегионалну сарадњу и
одржавање односа АП Војводине с одговарајућим територијалним заједницама других држава; иницирање и одржавање чланства у
европским и светским удружењима региона; припрему, закључивање и праћење спровођења споразума са одговарајућим
територијалним заједницама других држава; припрему посета представника територијалних заједница и других облика аутономије
других држава; припрему учешћа представника АП Војводине на конференцијама европских и светских удружења региона; израду,
прикупљање, чување и објављивање информација о сарадњи са одговарајућим територијалним заједницама других држава; припрему
извештаја и информација и предлагање програма и планова развоја из свог делокруга

Циљ 1

Унапређење билатералних и мултилатералних односа АП Војводине са територијалним јединицама других држава

Индикатор 1.1

Назив: Број потписаних међурегионалних споразума
Извор верификације: број споразума на основу извештаја и информација
Коментар: базна година:2016
Очување постојећег и стицање новог чланства у међународним организацијама
Назив: Број постојећих чланстава у међународним организацијама
Извор верификације: Потписани споразуми
Коментар: базна година:2016

Назив

Циљ 2
Индикатор 2.1
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1100 Покрајински секретаријат за регионални развој међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 03011001
ПА
03011001 Међурегионална сарадња
0301 Координација и спровођење политике у области спољних послова
Програм
Функција
411 - Општи економски и комерцијални послови

7.250.039,05

Сврха

Међурегионална сарадња АП Војводине са другим регијама у циљу унапређења регионалних билатералних и мултилатералних односа и
положава АПВ у међународном окружењу

Правни основ

Одлука о оснивању координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији и Национални приоритети за
међународну помоћ (НАД),Оквирни споразум између Владе Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење
финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ ИПА ИИ

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у складу са законом, Статутом и у
оквиру спољне политике Републике Србије, обавља послове покрајинске управе који се односе на: међурегионалну сарадњу и
одржавање односа АП Војводине с одговарајућим територијалним заједницама других држава; припрему учешћа представника АП
Војводине на конференцијама европских и светских удружења региона; израду, прикупљање, чување и објављивање информација о
сарадњи са одговарајућим територијалним заједницама других држава; учешће у раду ДКМТ, АЕР, њихових тела и програма, уредно
измиривање чланарина; подршка општини Нови Кнежевац одржавању традиционалног отварања граница на тромеђи
Рабе-Кибехаза-Бебавека, поводом одржавања манифестације Дани Еврорегије Дунав-Криш-Мориш- Тиса, одржаванеј форума,
конференција у области регионалбне сарадње и регионалног развоја

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

НЕ
Унапређење укупне позиције АП Војводине у међународној заједници
Назив: Број остварених међународних сусрета и контаката
Извор верификације: извештаји
Коментар: базна година: 2015
Назив: Број организованих међународних скупова
Извор верификације: извештаји
Коментар: базна година: 2015
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ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ
Циљ 2
Индикатор 2.1

Унапредјење приоритетних политика АП Војводине кроз реализацију пројеката
Назив: Број пројеката финансираних билатералним средствима
Извор верификације: Потписани пројекти
Коментар: Базна година 2017

УКУПНА СРЕДСТВА

Базна
3

2021
2

2022
2

2023
2

1100 Покрајински секретаријат за регионални развој међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
ПЈ
ПРОЈЕКАТ 03014006
03014006 „Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј", број СП 520
3.519.261,00
0301 Координација и спровођење политике у области спољних послова
Програм
Функција
411 - Општи економски и комерцијални послови
Канал Бегеј је једна од кључних веза румунске и српске заједнице, гледано са више аспеката, једини постојећи булевар који спаја две
Сврха
земље.
Правни основ

Уговор о донацији број СП 520 и Споразум о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и Републике Србије

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Потребно је предузети одређене мере како би се поново отворила навигабилност канала Бегеј и како би се пружила подршка туризму у
региону, а то може бити значајан заједнички изазов и прилика да се развије регион. Главни заједнички изазов пројекта је да се побољша
генерална приступачност и мобилност људи и роба кроз санацију канала Бегеј . Мобилност је једна од најфундаменталнијих и
најважнијих карактеристика економске активности, јер задовољава основну потребу одласка са једног места на друго, потребу која је
заједничка за путнике, терет и информације.
Циљ овог пројекта је да настави кораке који су до сада предузети путем имплементације горепоменутог пројекта кроз санирање
хидро-комплекса Санмихаиу Роман, Клек и Српски Итебеј, изградњу радне инспекцијске/бициклистичке стазе, техничке документације
за багеровање канала Бегеј, обезбеђујући опрему за багеровање и одржавање канала Бегеј.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

ДА

Циљ 1

Повећање прекограничне конкурентности путем побољшања доступности и повезаности прекограничног региона кроз подизање
стандарда транспорта и инфраструктуре мобилности.

Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

Индикатор 1.3

Назив: Структуре прекограничне сарадње подржане на пољу транспорта и јавних
комуналних услуга
Извор верификације: записник са састанка пројектног техничког комитета
Коментар: базна година:2017
пројекат се реализује у периоду од 2017-2021. године.
Назив: Иницијативе за подизање информисаности у пољу транспорта
Извор верификације: Заједничке отварајуће и затварајуће пројектне конференције
Коментар: базна година:2017
Назив: Штампање пропагандног материјала
Извор верификације: Отпремнице за испоручен пропагандни материјал
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Коментар: базна година:2017
Привремене и сталне плоче које ће бити постављене на местима где ће се изводити радови су дизајниране и достављене од стране
подуговорене фирме "Принт анд Десигн Студио Стела".
Индикатор 1.4

Назив: Туре бродом за заинтересоване стране и медије
Извор верификације: Фотографије догадјаја
Коментар: базна година:2017
На каналу Бегеј биће одржане 2 туре бродом за заинтересоване стране и за медије.

Циљ 2

Унапређење реона канала Бегеј као међународно признате, зелене, за посетиоце пријемчиве дестинације

Индикатор 2.1

Назив: Студија за израду техничке документације за гранични прелаз Отелек - Итебеј
Извор верификације: Израдјена студија
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Коментар: базна година:2017
Тендерска документација за Студију за израду техничке документације за гранични прелаз Отелек-Итебеј је у фази састављања и
расписивање тендера се планира за крај 2020. године.
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

1100 Покрајински секретаријат за регионални развој међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
ПЈ
ПРОЈЕКАТ 03014011
03014011 Развој пословног окружења образовањем радне снаге у складу са потребама тржишта 20.565.803,20
ЦОММОН
Програм
0301 Координација и спровођење политике у области спољних послова
Функција
411 - Општи економски и комерцијални послови
Смањење проблема емиграције и губитка радне снаге у регији кроз решавање уоченог проблема недостатка вештина и специфичних
Сврха
знања радника
Правни основ
Уговор о субвенцији број 2019ХР-РС281, од 01.05.2019. године
Одговорно лице
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Пројекат има за циљ јачање конкурентности и допринос развоју пословног окружења у програмској области. У Србији као и у
Хрватској постоји проблем емиграције младих што доводи до смањења развојног потенцијала региона, а велики број незапослених
доказује да тржиште рада данас захтева одређене вештине и знања које незапослена лица немају. Да би се ови проблеми решили,
потребно је спровести опсежне анализе тржишта како би се разумеле стварне потребе привреде и тржишта. Кључна циљна група
пројекта су трајно незапослена лица као и младе незапослене особе које својим стеченим компетенцијама не задовољавају тржишне
услове. Стога је циљ пројекта да се наведеним групама омогући унапређење знања и вештина кроз заједнички развој програма обуке,
методологије, мрежа за подршку запошљавања, прекограничних партнерстава, стварање новог наставног плана и програма за занимања
које тражи локално тржиште рада. Резултат пројекта је прекогранична мрежа између заинтересованих страна како би се смањили
идентификовани недостаци у вештинама на тржишту рада.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

Циљ 2
Индикатор 2.1

Циљ 3
Индикатор 3.1

Индикатор 3.2

Индикатор 3.3

Индикатор 3.4

Индикатор 3.5

Циљ 4
Индикатор 4.1

ДА
Организација састанка пројектног тима ради координације спровођења пројекта
Назив: Број присутних на пројектном састанку
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Фотографије и потписан списак присутних
5
30
0
0
Коментар: Базна година 2019
Промовисање пројекта
Назив: Број медијских објава
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Прес клипинг
0
5
0
0
Коментар: базна година:2019
Јачање конкурентности и допринос развоју пословног окружења
Назив: Број присутних на тренинзима и едукацијама
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: фотографије и потписани спискови присутних
0
100
0
0
Коментар: базна година:2019
Пројекат се реализује у периоду 2019-2021
Назив: Број присутних на прекограничном бизнис форуму
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Фотографије и потписан списк присутних
0
50
0
0
Коментар: базна година:2019
Назив: Број присутних на мотивационим радионицама
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Фотографије и потписан списк присутних
0
50
0
0
Коментар: базна година:2019
Назив: Прилагођена пословна платформа
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Функционална интернет пословна платформа
0
1
0
0
Коментар: базна година:2019
Интернет пословну платформу креирају партнери у Хрватској, а наша обавеза као пројектног партнера је да исту прилагодимо за
потребе српског тржишта
Назив: Опремање инфо канцеларија
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: уговор о куповини опреме, отпремнице за испоручена добра
0
2
0
0
Коментар: базна година:2019
У оквиру пројекта планирано је да се опреме 2 инфо канцеларије
Спроведени поступци јавних набавки
Назив: Припрема тендерске документације по ПРАГ процедурама
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: израђена тендерска документација
0
1
0
0
Коментар: базна година:2019
У 2019. години припрема 1 тендерске документације за набавке, у 2020. години тендерска документација за 4 набавке и у 2021.
години припрема преостале 1 набавке

56

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ
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0401 Интегрално управљање водама
0500 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив
Интегрално управљање водама
Сектор
04 Заштита животне средине

3.616.441.800,00
3.616.441.800,00

Сврха

Одржање и унапређење водног режима; обезбеђивање веће количине воде захтеваног квалитета за различите намене; унапређење
заштите вода од загађивања и унапређење квалитета површинских и подземних вода; одржање и повећање заштите од штетног дејства
вода.

Правни основ

Закон о водама , Одлука о образовању буџетског фонда за воде АП Војводине, Покрајинска скупштинска одлука о Јавном
водопривредном предузећу "Воде Војводине" , Покрајинска скуштинска одлука о програму развоја АП Војводине

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У оквиру овог програма извршавају се послови од општег интереса у области управљања водама који се односе на:
(1) уређење водотока и заштита од штетног дејства вода (израда планова управљања ризицима од поплава, планова за одбрану од
поплава и леда, заштиту од ерозија и бујица, изградња, реконструкција и санација регулационих и заштитних водних објеката у јавној
својини и одржавање водотока, спровођење одбране од поплаве и леда, изградња објеката и извођење радова и мера за заштиту од
ерозије и бујица);
(2) уређење и коришћење вода (израда биланса вода, контрола стања залиха водних ресурса и мере за обезбеђење њиховог рационалног
коришћења и заштите, израда биланса подземних вода за појединачни ресурс, укључујући и расположиви ресурс, начин и динамика
обнављања ресурса и мере за обезбеђење рационалног коришћења и заштиту ресурса, испитивање квалитета воде и истражни радови на
изворишту, заштита изворишта за снабдевање водом. Путем суфинансирања са локалним самоуправама врши се реконструкција,
санација, изградња и израда пројектно техничке документације за водне објекте за снабдевање водом за пиће и санитарно-хигијенске
потребе, постројења за припрему воде за пиће, магистралних цевовода и резервоара са уређајима који им припадају);
(3) заштита вода од загађивања (класификација водних тела површинских и подземних вода, израда програма и систематско праћење
квалитета вода – мониторинг, припрема планова за заштиту вода од загађивања и оперативних планова за заштиту од хаваријских
загађења, организација и контрола њиховог спровођења. Путем суфинансирања са локалном самоуправом врши се изградња и
реконструкција водних објеката са припадајућом опремом и уређајима за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода и
заштиту вода);
(4) изградњу, одржавање и управљање мелиорационим системима (одржавање водних објеката за одводњавање и наводњавање у јавној
својини, управљање системима за одводњавање и наводњавање у јавној својини, изградња водних објеката основне каналске мреже за
одводњавање);
(5) изградњу, одржавање и управљање регионалним и вишенаменским хидросистемима (управљање и одржавање, укључујући и
чишћење акумулација од плутајућег отпада, регионалних и вишенаменских хидросистема у јавној својини, изградња, реконструкција и
санација регионалних и вишенаменских хидросистема у јавној својини);
(6) остале послове од општег интереса (израда планских докумената и нормативних аката, припрема и издавање водних аката и
контрола њиховог спровођења, израда и ревизија инвестиционо-техничке документације из области уређења водотока и заштите од
штетног дејства вода, уређења и коришћења вода и заштите вода од загађивања, послови међународне сарадње, успостављање и вођење
водне документације и водног информационог система).

Циљ 1

Већа доступност становништва здравој пијаћој води и за санитарно - хигијенске потребе, као и повећана заштита вода од загађивања

Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

Циљ 2
Индикатор 2.1

Назив: Број општина корисника средстава за реконструкцију, санацију, изградњу
водовода и израду пројектно техничке документације
Извор верификације: Извештај ПС за ПВШ.
Коментар: Базна година је 2013.
Назив: Број општина корисника средстава за реконструкцију и изградњу
канализационе мреже
Извор верификације: Извештај ПС за ПВШ
Коментар: Базна година је 2013.
Унапређена заштита од штетног дејства вода
Назив: Индикатор унапређења заштите од поплава
Извор верификације: Извештај ПС за ПВШ

Базна

2021

2022

2023

25

30

25

25

Базна

2021

2022

2023

10

10

10

10

Базна
1

2021
3

2022
1

2023
1

Коментар: Бразна година је 2014. % превлажених и поплављених пољопривредних површина.
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0500 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011001
ПА
04011001 Уређење и коришћење вода
Програм
0401 Интегрално управљање водама
Функција
421 - Пољопривреда
Снабадевање квалитетном водом за пиће у довољним количинама грађана и индустрије.
Сврха
Закон о водама
Правни основ
Одговорно лице
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

464.630.000,00

Опис

Програмска активност Уређење и коришћење вода усмерена је на: предузимање мера и активности на очувању и регулисању водених
количина; доделу средстава Буџетског фонда за воде кроз реализацију уговора закључених за финансирање реконструкције, санације,
изградње и израде пројектно техничке документације за водне објекте за снабдевање водом за пиће и санитарно хигијенске потребе,
постројења за припрему воде за пиће, магистралних цевовода са уређајима који им припадају,набавка и уградња електро-машинске
опреме за црпне станице као и израде техничке документације за наведене објекте.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Унапређење система за уређење и коришћење вода изградњом и реконструкцијом одређеног броја објеката за коришћење вода

Назив: Број градова и/или општина корисника средстава за реконструкцију, санацију,
изградњу и израду пројектно техничке документације за водоводе или делове истих на
основу конкурса
Извор верификације: Извештај ПС за ПВШ
Коментар: Базна вредност 2013. година.
0500 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011002
04011002 Заштита вода од загађивања
Програм
0401 Интегрално управљање водама
421 - Пољопривреда
Функција
Сврха
Одржавање и унапређење квалитета воде
Правни основ
Закон о водама
Одговорно лице
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Индикатор 1.1

Базна

2021

2022

2023

25

30

25

25

90.800.000,00

Опис

Програмска активност Заштита вода од загађивања усмерена је на: предузимање мера и активности на заштити и унапређењу квалитета
површинских и подземних вода; доделу средстава Буџетског фонда за воде кроз реализацију уговора закључених ради финансирања
изградње и реконструкције водних објеката за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода и заштиту вода, набавка и уградња
електро-машинске опреме за црпне станице, као и израде техничке документације за наведене објекте.

Капитална
улагања

НЕ

НЕ
Унапређење система за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода кроз изградњу и реконструкцију одређеног броја објеката
Циљ 1
за заштиту вода од загађивања
Назив: Број градова и/или општина у којима су изграђени и реконструисани делови
Индикатор 1.1
Базна
2021
2022
2023
канализационе мреже по основу конкурса.
Извор верификације: Извештај ПС за ПВШ.
10
10
10
10
Коментар: Базна вредност из 2013. године.
0500 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011003
04011003 Уређење, коришћење и заштита од вода
3.010.200.000,00
Програм
0401 Интегрално управљање водама
Функција
421 - Пољопривреда
Интегрално управљање водама
Сврха
ИПА пројекат

Правни основ

Закон о водама, Одлука о образовању буџетског фонда за воде АП Војводине,Покрајинска скупштинска одлука о Јавном
водопривредном предузећу "Воде Војводине" , Покрајинска скуштинска одлука о програму развоја АП Војводине

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
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Опис

У оквиру ове програмске активности врши се: одржање и повећање степена заштите од штетног дејства унутрашњих вода; уређење
водотока и заштита од штетног дејства вода (предузимање мера и активности за заштиту од поплава спољним и од леда, заштиту од
ерозије и бујица и отклањању последица таквог деловања вода; управљање ризицима од штетног дејства вода)одбрану од поплава кроз
предузимање мера за заштиту од поплава спољним, унутрашњим водама и од леда и спровођење одбране од поплава ради заштите
људских живота и материјалних добара; регулационо - санационе радове (предузимање радована водним објектима за заштиту од
поплава, леда и уређење водотока на отклањању последица од неповољног деловања вода и довођење у пројектовано стање); радове на
реконструкцији шумско-заштитног појаса (подизање и реконструкцији заштитних шума као заштите водних објеката за заштиту од
поплава услед дејства спољних вода и од леда) одржавање Хидросистема Дунав-Тиса-Дунав кроз радове на обезбеђивању вишенаменске
функције Хс ДТД у смислу уређења, коришћења и заштите од вода у Бачкој и Банату; Инвестиционо одржавање водних регионалних
система и малих брана, Изградња, реконструкција и санација водних регионалних система и других водних објеката кроз радове на
изградњи и довођењу у функционално стање водних објеката; као и припрему и израду пројектне документације за обезбеђење законом
прописане документације ради изградње и управљања водним објектима и режимом вода.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Унапређење заштите од поплава кроз повећан степен сигурности заштите брањених подручја, и побољшане услове за спречавање
негативних последица на изграђене водне објекте и остала материјална добра

Индикатор 1.1

Назив: Проценат обима одржавања водних објеката за заштиту од штетног дејства
унутрашњих вода - одводњавање, према нормативима
Извор верификације: ЈВП Воде Војводине

Базна

2021

2022

2023

29

20

29

29

Коментар: Обим одрзавања за објекте из годишњег Оперативног плана за одбрану од поплава. Базна вредност је % из 2013. године
Индикатор 1.2

Назив: Проценат обима одржавања водних објеката за уређење водотока и водних
објеката за заштиту од поплава
Извор верификације: ЈВП Воде Војводине.

Базна

2021

2022

2023

13

10

13

13

Коментар: Обим одрзавања за објекте из годишњег Оперативног плана за одбрану од поплава. Базна вредност је % из 2013. године.
Индикатор 1.3

Индикатор 1.4

Индикатор 1.5

Индикатор 1.6

Назив: Број хидромелиорационих система на којима се спроводи одбрана од поплава
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: ЈВП Воде Војводине
331
331
331
331
Коментар: Број хидромелиорационих система исказан према Годишњем оперативном плану за одбрану од поплава Републике Србије за
2014 годину.
Назив: Дужина деонице водних објеката за заштиту од поплава на којима се спроводи
одбрана од поплава и (за објекте из годишњег Оперативног плана за одбрану од
Базна
2021
2022
2023
поплава)
Извор верификације: ЈВП Воде Војводине
1450
1450
1450
1450
Коментар: Дужина заштитних водних објеката исказана према Годишњем оперативном плану за одбрану од поплава Републике Србије
за 2014 годину. Километри.
Назив: Број брана са акумулацијама за заштиту од поплава на којима се спроводи
Базна
2021
2022
2023
одбрана од поплава и (за објекте из годишњег Оперативног плана за одбрану од
поплава)
Извор верификације: ЈВП Воде Војводине.
7
7
7
7
Коментар: Број брана са акумулацијама исказан према Годишњем оперативном плану за одбрану од поплава Републике Србије за 2014
годину.
Назив: Број слабих места на водним објектима за уређење водотока и заштиту од
Базна
2021
2022
2023
поплава који се санирају
Извор верификације: ЈВП Воде Војводине.
4
1
4
4
Коментар: Број слабих места према Годишњем оперативном плану за одбрану од поплава Републике Србије за 2014 годину.

Циљ 2
Индикатор 2.1

Индикатор 2.2

Унапређење система за уређење и коришћење и заштиту од вода кроз одржавање, изградњу, реконструкцију и санацију одређеног броја
објеката за коришћење вода и заштиту од вода
Назив: Проценат обима одржавања објеката Хидросистема Дунав-Тиса-Дунав
Извор верификације: ЈВП Воде Војводине.
Коментар: Базна година је 2014. година.
Назив: Проценат обима одржавања регионалних водних система за снабдевање водом
и малих брана
Извор верификације: ЈВП Воде Војводине
Коментар: Базна година 2014

Базна
32

2021
21

2022
32

2023
32

Базна

2021

2022

2023

72

55

72

72

2021
1

2022
8

2023
8

Циљ 3

Управљање водама кроз израду техничке документација и планских докумената прописаних законом

Индикатор 3.1

Назив: Број израђене пројектне документације
Извор верификације: ЈВП Воде Војводине
Коментар: Број израђених пројеката - базна година је 2013.
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Базна
8

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

0500 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
ПРОЈЕКАТ 04015004
ПЈ
04015004 Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима.

3.914.600,00

Функција

0401 Интегрално управљање водама
421 - Пољопривреда

Сврха

Превенција штетних последица временских непогода, кроз набавку мобилних брана за одбрану од поплава

Правни основ

Апликација за доделу средстава у оквиру програма Интеррег ИПА Србија – Мађарска, 2014 – 2020 (ХУСРБ/1601/11/0004)и
Споразум о стабилизацији и придрживању између Европских заједница и њихових држава чланица са једне, и Републике Србије са
друге стране (Сл. Гласник – Међународни уговори бр. 83/2008).

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Превенција и заштита од поплава представља комплексну активност, која укључује заједнички рад више различитих нивоа власти,
обуку одговорних лица, усавршавање метода и техника, као и набавку савремене опреме. Такође, оваква активност, с обзиром на
природу изазова, пошто се поплавна опасност не јавља само у једној држави, већ директно погађа и друге државе кроз које протичу
угрожени водотоци, изискује ближу сарадњу између држава које се граниче и деле исти водоток. У оквиру овог пројекта прекограничне
ИПА сарадње, стратешког позива, суфинансираног од стране Европске Уније, Република Србија ће на територији Аутономне покрајине
Војводине, обучити већи број професионалаца, али и волонтера, који ће бити спремни да се суоче са изазовима како превенције, тако и
директне одбране од поплава. Такође, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство ће постати власник 2500
метара мобилних брана за одбрану од поплава, које представљају један од најефективнијих видова одбране угрожених подручја од
полаца и умањивања евентуалне штете од ове елементарне непогоде.
Финансирање пројекта је одобрено од стране надлежних тела Европске Уније и у завршној је фази потписивање уговора аплицирајућих
страна (ЈП Ативизиг из Сегедина (Мађарска), општине Кањижа и ПС за пољопривреду, водопривреду и шумарство). Предвиђено је да
пројекат започне са реализацијом 01. јуна 2017. година. Максимална дужина трајања реализације пројекта је 36 месеци.

Капитална
улагања

ДА

Програм

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

ДА
Набавка мобилних брана за одбрану од поплава.
Назив: Дужина набављеног система цевастог зида мобилних брана за одбрану од
поплава.
Извор верификације: ПС за ПВШ

Базна

2021

2022

2023

0

0

0

0

Коментар: Број метара постављеног зида мобилне бране, базна година 2017.година. Јавна набавка је отпочета у 2018.години.
Циљ 2
Индикатор 2.1

Обука лица за руковање системом цевастог зида мобилних брана за одбрану од поплава
Назив: Број обучених лица за руковање системом цевастог зида мобилних брана за
одбрану од поплава
Извор верификације: ПС за ПВШ

Базна

2021

2022

2023

0

45

0

0

Коментар: Јавна набавка је отпочета у 2018.години. Број обучених професионалаца и волонтера, базна година 2017.
0500 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
ПЈ
ПРОЈЕКАТ 04015006
04015006 Држимо се заједно
Програм
0401 Интегрално управљање водама
Функција
421 - Пољопривреда

46.897.200,00

Сврха

Превенција штетних последица временских непогода, кроз набавку мобилних брана за одбрану од поплава.

Правни основ

Апликација за доделу средстава у оквиру програма Интеррег ИПА Србија-Хрватска и Споразум о стабилизацији и придруживању
између Европских заједница и њихових држава чланица са једне, и Републике Србије са друге стране (Сл. Гласник-Међународни
уговори бр. 83/2008)

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
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УКУПНА СРЕДСТВА

Опис

Превенција и заштита од поплава представља комплексну активност, која укључује заједнички рад више различитих нивоа власти,
обуку одговорних лица, усавршавање метода и техника, као и набавку савремене опреме.Такође, оваква активност, с обзиром на
природу изазова, пошто се поплавана опасност не јавља само у једној држави, већ директно погађа и друге државе кроз које протичу
угрожени водотоци, изискује ближу сарадњу између држава које се граниче и деле исти водоток. У оквиру овог пројекта прекограничне
ИПА сарадње, стратешког позива,суфинансираног од стране Европске Уније, Република Србија ће на територији АПВ, обучити већи
број професионалаца, али и волонтера, који ће бити спремни да се суоче са изазовима како превенције, тако и директне одбране од
поплава.Такође, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство ће постати власник 1500 метара мобилних
брана за одбрану од поплава, које представљају један од најефективнијих видова одбране угрожених подручја од полаца и умањивања
евентуалне штете од ове елементарне непогоде.Финансирање пројекта је одобрено од стране надлежних тела Европске Уније и у
завршној је фази потписивање уговора аплицирајућих страна (Осијечко-Барањска жупанија, Уницом Осијек (водећи ), Н.В.О. "Слап"
Осијек,Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и РРА Бачка). Предвиђено је да пројекат започне са
реализацијом 01.10.2019. године.Максимална дужина трајања реализације пројекта је 36 месеци

Капитална
улагања

ДА

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

Циљ 2
Индикатор 2.1

ДА
Набавка мобилних брана за одбрану од поплава.
Назив: Дужина набављеног система цевастог зида мобилних брана за одбрану од
поплава
Извор верификације: ПС за ПВШ.
Коментар: Број метара постављеног зида мобилне бране, базна година 2019
Обука лица за руковање системом цевастог зида мобилних брана за одбрану од поплава
Назив: Обука лица за руковање системом цевастог зида мобилних брана за одбрану од
поплава.
Извор верификације: ПС за ПВШ.
Коментар: Број обучених лица.Базна година 2019

Базна

2021

2022

2023

0

1200

0

0

Базна

2021

2022

2023

0

20

0

0

0404 Управљање заштитом животне средине
1200 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
Назив
Управљање заштитом животне средине
04 Заштита животне средине
Сектор

557.844.781,63
557.844.781,63

Сврха

Успостављање интегралног система заштите, унапређења и праћења стања животне средине уз повезивање са другим јавним политикама
и обезбеђење здраве животне средине.

Правни основ

Закон о заштити животне средине, Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајне Војводине: Закон о водама, Закон о
управљању отпадом , Стратегија управљањања отпадом за период 2010-2019.године , Закон о заштити природе, Закон о заштити
ваздуха, Закон о заштити од нејонизујућег зрачења , Закон о заштити од буке у животној средини , Закон о заштити земљишта, Закон о
заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда, Закон о процени утицаја

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У оквиру овог програма, а у циљу очувања и унапређења стања животне средине, реализује се успостављање одговарајућег надзора
(посебно инспекцијског), мониторинга и информационог система у области животне средине, унапређење управљања отпадом кроз
развој регионалних система кроз изградњу санитарних депонија и пратеће инфраструктуре уз повећање степена обухваћености
становништва организованим одношењем отпада и санирати постојећа неадекватна одлагалишта, повећање процента становништва
обухваћених организованим одрношењем отпада кроз јачање ЈКП (набавка смећара, канти и контејнера), развој рециклаже кроз развој
система одвојеног сакупљања рециклабилног отпада (изградња зелених острва), санацију постојећих сметлишта и неадекватних
одлагалишта отпада, уређење деградираних површина, унапређење система интегралног сузбијања штетних организама у животној
средини (комарци, амброзија и тд.)

Циљ 1
Индикатор 1.1

Оптимизација мониторинга и информационог система животне средине
Назив: Укупан број медијума животне средине у оквиру мониторинга животне средине
Извор верификације: Програм мониторинга животне средине у АПВ

Базна
3

2021
3

2022
3

2023
3

Коментар: У 2020. г. (базна г.) реализован је мониторинг животне средине у 3 медијума: непољопривредно земљиште, амбијентални
ваздух и бука.
У 2021.г. планирана је реализација мониторинга у 3 медијума: непољопривредно земљиште, амбијентални ваздух и бука.
За период 2021-2022.г. планирана је реализација мониторинга у 3 медијума животне средине (непољопривредно земљиште,
амбијентални ваздух и бука.
Базна година је 2020. година
Циљ 2

Увођење родне равноправности уз утврђивање приоритета за родну равноправност у области заштите животне средине

Индикатор 2.1

Назив: Израда Приручника Родна анализа Секретаријата
Извор верификације: Извештај за 2020. годину

Базна
0
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2021
1

2022
0

2023
0
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УКУПНА СРЕДСТВА

Коментар: Увођење родне равноправности кроз дефинисање стратешких мера и програма-базна година 2020.
1200 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04041001
ПА
04041001 Администрација, управљање и надзор
0404 Управљање заштитом животне средине
Програм
Функција
560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту

88.852.856,20

Сврха

Обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа у складу са законом и
Статутом. У областима из свог делокруга, прати, надзире и помаже рад јавних предузећа, установа и јавних служби чији је оснивач АП
Војводина.

Правни основ

Закон о заштити животне средине, Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајне Војводине: Статут Аутономне покрајине
Војводине; Покрајинске уредбе о платама, накнади трошкова, отпремнини и другим примањима постављених и запослених лица у
органима Аутономне покрајине Војводине, Закон о раду, Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са
инвалидитетом; Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код
корисника јавних средстава и други Законски прописи који регулишу плате и друге расходе за запослене и др.

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Обавља послове покрајинске управе у области заштите животне средине, који се односе на припремање аката за Скупштину или
Покрајинску владу којима се: природно добро ставља под заштиту; доноси програм заштите животне средине за територију АП
Војводине; доноси програм мониторинга, екстерни план заштите од удеса и планови и програми управљања природним ресурсима и
добрима; оснива буџетски фонд; оснива Покрајински завод за заштиту природе и врше оснивачка права над њим; проглашава стање
угрожености животне средине на територији АП Војводине; контролише коришћење и заштиту природних ресурса и добара на
територији АП Војводине; обезбеђује континуалну контролу и праћење стања животне средине (мониторинг); даје услове за обезбеђење
мера и услова заштите животне средине, на захтев органа надлежног за припрему и доношење просторних и урбанистичких планова, а
на основу услова и мишљења надлежних стручних организација; учествује у поступку припреме и доношења просторних,
урбанистичких и других планова (планови уређења и основе коришћења пољопривредног земљишта, шумске, водопривредне,
ловнопривредне основе и програми унапређивања рибарства на рибарским подручјима и други планови); у области унапређивања
животне средине, рибарства и управљања рибљим фондом у риболовним водама, у складу са законом, обавља поверене послове
државне управе, који су законом поверени органима АП Војводине.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

НЕ
Осигурање доследне примене законских прописа из области заштите животне средине
Назив: Број извршених инспекцијских надзора у складу са планом
Базна вредност: 449
Извор верификације: Извештај

Базна

2021

2022

2023

755

600

550

500

Коментар: Годишњи извештај за 2019 .годину покрајинске инспекције за заштиту животне средине
Базна година је 2019. година
Услед промене законске регулативе и почетком примене Закона о инспекцијском надзору и процене ризика код надзираних субјеката
број планираних инспекцијских надзора је смањен у односу на претходне године
Индикатор 1.2

Назив: Број издатих инспекцијских решења у односу на укупан број надзора
Извор верификације: Извештај

Базна
183

2021
140

2022
130

2023
130

Коментар: Базна година је 2019. година
Годишњи извештај за 2019.годину покрајинске инспекције за заштиту животне средине. На основу новог закона о инспекцијском
надзору инспектори корективне мере налажу записнички и може се очекивати смањење броја издатих решења у односу на укупан број
надзора
Циљ 2

Увођење родне равноправности уз утврђивање приоритета за родну равноправност у области заштите животне средине

Индикатор 2.1

Назив: Број Приручника Родна анализа Секретаријата
Извор верификације: Извештај за 2020 годину

Базна
0

2021
1

Коментар: Увођење родне равноправности кроз дефинисање стратешких мера и програма. Бзна година 2020.
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2022
0

2023
0

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

1200 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04041002
ПА
04041002 Управљање и промоција
Програм
0404 Управљање заштитом животне средине
Функција
560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту

700.000,00

Сврха

Управљање и координација субјеката система заштите животне средине уз доследну примену законске регулативе.

Правни основ

Закон о заштити животне средине, Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајне Војводине: Закон о управљању отпадом,
Закон о заштити природе, Закон о процени утицаја на животну средину, Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину, Закон
о заштити од буке у животној средини, Закон о заштити ваздуха, Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне
средине

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Овом програмском активношћу обухваћени су послови анализе постојећег стања чиниоца животне средине, на основу доступних и
мерених података; утврђивање и категоризација просторне диференцијације најугроженијих локалитета; организовање манифестација,
штампање промотивног материјала и медијске активности. Промоција животне средине кроз медијске наступе, учествовање у
реализација еколошког квиза за децу "Зелено, волим те зелено" и програма "За чистије и зеленије школе у Војводини"; припрема и
вршење инспекцијског надзора из области заштите ваздуха, процене утицаја на животну средину, заштите од буке у животној средини,
управљања отпадом и из других области заштите животне средине; доношење решења и закључака, подношење пријава. Финансијски
трошкови обављања послова у обалсти заштите животне средине; издавање интегрисаних дозвола, дозвола за управљање отпадом;
вођење поступака процене утицаја на животну средину, давање мишљења на стратешку процену утицаја на животну средину и давање
услова и мера животне средине.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ
Примена прописа ради спречавања и смањења загађења животне средине
Назив: Број издатих аката у области управљања отпадом
Извор верификације: Извештај

Циљ 1
Индикатор 1.1

Базна
15

2021
20

2022
20

2023
20

Коментар: Укупан број дозвола и измена дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење и третман отпада
Базна година је 2019.
Назив: Број издатих аката у области интегрисаног спречавања и контроли загађивања
животне средине
Извор верификације: Извештај
Коментар: Издате дозволе и ревизије дозволе за ИППС постројења
Базна година је 2019.
Индикатор 1.3
Назив: Број издатих аката у области процене утицаја
Извор верификације: Извештај
Коментар: сагалсности, решења, мишљења, услови и мере
Базна година је 2019.
Циљ 2
Подизање свести јавности о животној средини
Назив: Број издатих публикација
Индикатор 2.1
Извор верификације: Извештај
Коментар: Монографије, брошуре, лифлети, постери
Базна година је 2019.
1200 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04041003
04041003 Мониторинг и информациони систем животне средине
Програм
0404 Управљање заштитом животне средине
560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту
Функција
Индикатор 1.2

Базна

2021

2022

2023

1

4

4

4

Базна
81

2021
146

2022
146

2023
146

Базна
0

2021
0

2022
1

2023
1

68.970.212,64

Сврха

Унапређење стања медијума животне средине и ретких и угрожених биљних и животињских врста и њихових станишта, кроз
обезбеђење адекватног система мерења и извештавања

Правни основ

Закон о заштити животне средине, Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајне Војводине: Закон о заштити природе, Закон о
заштити ваздуха, Закон о заштити од нејонизујућег зрачења, Закон о заштити од буке у животној средини, Закон о заштити земљишта,
Уредба о програму систематског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији
за израду ремедијационих програма, Програм развоја АПВ 2014-2020. године са акционим планом за реализацију приоритета програма
развоја АПВ 2014-2020, Национална стратегија одрживог развоја, Национална стратегија за апроксимацију животне средине, Одлука о
утврђивању националног програма за заштиту животне средине, Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

МОНИТОРИНГ
А. медијума животне средине
А.1. квалитета амбијенталног ваздуха на територији АПВ , мониторинг алергених агенаса у ваздуху и спровођење мерења посебне
намене у случајевима дефинисаних законом .
А.2. квалитета земљишта на територији АПВ
Опис

РАЗВОЈ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА
АПВ образује информациони систем за заштиту и унапређење животне средине, као део јединственог нформационог система Републике
Србије, који ће користити као подлога за управљање животном средином и имплементацију међународних конвенција, споразума,
закона и других прописа везаних за заштиту природних ресурса, ваздуха, воде, земљишта.

Капитална
улагања
ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

НЕ
НЕ
Оптимизација мониторинга квалитета ваздуха
Назив: Број мерених параметара из локалне мреже аутоматског мониторинга квалитета
ваздуха (7 аутоматских станица)
Извор верификације: Извештај о стању животне средине (дневни, недељни, месечни,
квартални, полугодишњи и годишњи)

Базна

2021

2022

2023

92

98

100

106

Коментар: У 2020.г. реализован је мониторинг на укупно 7 мерних станица (Суботица, Сомбор, Нови Сад-Шангај, Кикинда,
Делиблатска пешчара, Обедска бара, Зрењанин), са укупно 92 параметра (57 параметара хемијског загађења и 35 метео параметара).
У 2021.г. планиран је мониторинг на укупно 7 мерних станица (Суботица, Сомбор, Нови Сад-Шангај, Кикинда, Делиблатска пешчара,
Обедска бара, Зрењанин), са укупно 98 параметара (63 параметара хемијског загађења и 35 метео параметара).
За период 2022-2023.г. планирано је проширење мерних параметара на укупно 100 параметара (65 параметара хемијског загађења и 35
метео параметара) у 2022.г.., односно укупно 106 параметара (71 параметара хемијског загађења и 35 метео параметара) у 2023.г.
Базна година је 2020. година

Индикатор 1.2

Циљ 2
Индикатор 2.1

Назив: Број праћених параметара са 7 мерних места-аерополен
Базна
2021
2022
Извор верификације: Извештај о стању животне средине (дневни, недељни, месечми,
24
24
24
квартални, полугодишњи и годишњи)
Коментар: Праћење броја алергених агенаса у ваздуху Базна година је 2020. година
Успостављање мониторинга осталих медијума животне средине (површинских вода, непољопривредног земљишта, буке,
биомониторинга)
Назив: Број мерних места у локалној мрежи мониторинга непољопривредног земљишта
Базна
2021
2022
Извор верификације: Извештај о стању животне средине (дневни, недељни, месечни,
112
100
100
квартални, полугодишњи и годишњи)

2023
24

2023
100

Коментар: У 2020.г. је реализован мониторинг на укупно 112 дивљих депонија. За период 2021-2023.г. планиран је мониторинг
непољопривредног земљишта на 100 контаминираних локација девастираним индустријским и другим активностима.
Базна година је 2020. година
Индикатор 2.2

Назив: Број мерних места у мрежи мониторинга нивоа буке на територији АПВ
Извор верификације: Извештај о стању животне средине (дневни, недељни, месечни,
квартални, полугодишњи и годишњи)

Базна

2021

2022

2023

20

20

20

20

Коментар: У 2020. г. је реализован мониторинг на укупно 20 мерних места (3 агломерације -Нови Сад-10 мм, Суботица-5мм и Панчево 5 мм). У периоду 2021.-2023.г. планиран је мониторинг на укупно 20 мерних места (3 агломерације -Нови Сад, Суботица и Панчево).
Базна година је 2020. година
Циљ 3
Индикатор 3.1

Оптимизација и развој информационог система
Назив: Број институција укључених у Геопортал
Извор верификације: Споразум о оквирима за размену, приступ и коришћење
просторних података

Базна

2021

2022

2023

7

7

7

7

Коментар: У 2020.г. развијан је Геопортал са 7 укључених институција (Секретаријат, Завод за урбанизам Војводине, Покрајински завод
за заштиту природе, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, ЈВП Воде Војводине, ЈП Војводина шуме
и Покрајински секретаријат за енергетику, саобраћај и грађевинарство).
За период 2021-2023.г. планирано је развијање Геопортала са већ укљученим институцијама.
Базна година је 2020. година.
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УКУПНА СРЕДСТВА

1200 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04041004
ПА
04041004 Сузбијање штетних организама у животној средини
Програм
0404 Управљање заштитом животне средине
Функција
560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту

374.000.000,00

Сврха

Унапређење услова живота људи и стања животне средине применом еколошки прихватљивих мера за контролу штетних организама,
превенција заразних болести које преносе комарци и крпељи као и превенција алергијских реакција које проузрокују алергене биљке.

Правни основ

Закон о заштити животне средине, Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајне Војводине: Уредба о мерама за сузбијање и
уништавање коровске биљке амброзија – Амбросиа артемисиифолиа Л. , Закон о заштити становништва од заразних болести

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Штетни организми који највише ометају услове за пристојан живот људи и стање у животној средини су комарци и крпељи као
потенцијални вектори патогена прузроковача опасних обољења код људи и животиња као и алергена биљка амброзија. Сузбијање ларви
комараца и крпеља подразумева примену метода за сузбијање у складу са препорукама Европске уније и Сведске здравствене
организације. Сузбијање се спроводи у циљу очувања биодиверзитета и унапређења животне средине и услова за живот и рад људи као
и спречавање појаве и ширења заразних болести чије присуство је утврђено и у нашој земљи.

Капитална
улагања

НЕ

НЕ
Смањење бројности комараца
Назив: Третирана површина у хектарима
Базна
Индикатор 1.1
Извор верификације: Извештај
103300
Коментар: Површине се планирају у складу са реализованим уговорима из 2020. године
Базна година је 2020. година
Смањење површина под амброзијом
Циљ 2
Индикатор 2.1
Назив: Третирана површина у хектарима
Базна
Извор верификације: Извештај
440
Коментар: Базна година је 2020. година
Циљ 3
Смањење бројности крпеља
Индикатор 3.1
Назив: Третирана површина у хектарима
Базна
Извор верификације: Извештај
1220
Коментар: Површине се планирају у складу са реализованим уговорима из 2020. године
Базна година је 2020. година
1200 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
ПЈ
ПРОЈЕКАТ 04045009
04045009 Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар
са Аква парком на Палићу
Програм
0404 Управљање заштитом животне средине
560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту
Функција
ИПА пројекат
Циљ 1

2021
100000

2022
100000

2023
100000

2021
400

2022
400

2023
400

2021
490

2022
490

2023
490

15.000.000,00

Сврха

Успостављање интегралног система заштите, унапређења и праћења стања животне средине уз повезивање са другим јавним политикама
и обезбеђење здраве животне средине

Правни основ

Закон о заштити животне средине, Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајне Војводине: Закон о водама, Закон о заштити
од буке у животној средини, Стратегија развоја туризма Републике Србије за период 2016-2025. године, Стратегијски мастер план,
Програм развоја туризма

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У оквиру овог пројекта, а у циљу очувања и унапређења стања животне средине, реализују се активности на изградњи паркинг простора
са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу са уређењем у делу саобраћајне и
туристичке инфраструктуре. Пројектом је предвиђена изградња паркинг места за преко 80 аутомобила, 3 комбија и 5 аутобуса као и
места за мотоцикле и бицикле

Капитална
улагања

ДА

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Очување и унапређење стања животне средине повећањем паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и
спа центар са Аква парком на Палићу ван зоне заштите

Индикатор 1.1

Назив: Број паркинг места ван зоне заштите
Извор верификације: Пројектна документација изградње савременог велнес и спа
центра са Аква парком на Палићу 2019. године
Коментар: Нови пројекат
Базна година је 2020..
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Базна

2021

2022

2023

0

88

0

0

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

1200 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
ПРОЈЕКАТ 04047007
ПЈ
04047007 „Јачање образовних капацитета у области инжењерства буке и вибрације развојем
компетенција и сарадње између интересних група -СЕНВИБЕ“
598241-ЕПП-1-2018-1-РС-ЕППКА2-ЦБХЕ-ЈП
Програм
0404 Управљање заштитом животне средине
Функција
560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту

3.325.125,79

Сврха

'Заштита животне средине-да се изврши значајан напредак у области буке и вибрација, усклађивање националне законске легислативе
са ЕУ законодавством, подизање стручног капацитета у самој примени исте

Правни основ

Члан 7. Закон о заштити од буке у животној средини (Сл.гласник РС бр,36/2009 и 88/2010) и Еразмус+програм-пројекат изградње
капацитета у високом образовању - Споразум о партнерству између Универзитета у Новом Саду и Покрајинског секретаријата за
урбанизам и заштиту животне средине „Јачање образовних капацитета у области инжењерства буке и вибрације развојем компетенција и
сарадње између интересних група -СЕНВИБЕ“, Референтни број пројекта 598241-ЕПП-1-2018-1-РС-ЕППКА2-ЦБХЕ-ЈП; број споразума
о додели бесповратних средстава 2018-3226/001-001

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Заштита животне средине-оснивањем Но&Виб Хуба-јединствене централне јединице за умрежавање, академских и неакадемских
институција у области буке и вибрација да се кроз стручни и научни допринос чланова изврши значајан напредак у области буке и
вибрација, како у погледу усклађивања националне законске легислативе са ЕУ законодавством, тако и у подизању стручног капацитета
у самој примени исте.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Јачање образовних капацитета у области инжењерства буке и вибрације развојем компетенција и сарадње између интересних група

Назив: извештаји о активностима на пројекту везани за Но&Виб Хуб
Извор верификације: извештаји
Коментар: Број извештаја о активностима на пројекту везани за Но&Виб Хуб у Србији.
Пројекат се завршава 2021.г.
Базна година је 2020.
1200 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
ПРОЈЕКАТ 04047008
ПЈ
04047008 Заједнички развој прекограничне мреже бициклистичких стаза која има приступ природи
(Јоинт девелопмент оф цросс-бордер бицyцле нетwорк аццессинг натуре) ХУСРБ/1903/21/0113
ЕцоБикеНет
0404 Управљање заштитом животне средине
Програм
Функција
540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика
Индикатор 1.1

Базна
3

2021
1

2022
0

2023
0

6.996.587,00

Сврха

Циљ пројекта је развој међународног бициклистичког коридора ЕВ11. Овај коридор дефинише Европска бициклистичка федерација са
циљем да повеже север и југ европског континента. Бициклисти „Еуровело 11“ названи су „Најбољи на истоку“, због чињенице да се
креће од врха хладне североисточне Норвешке, преко Европе до сунчане Грчке, дужине око 6 000 км. У Србији се та траса води
углавном кроз централне делове. Рута улази у Србију на Хоргошу и води реком Тисом до Зрењанина, а потом до Београда. У централној
Србији иде дуж реке Мораве, а затим улази у Прешевску долину одакле прелази ка Македонији. Дужина трасе је 213,2 километра. Више
од половине руте обезбеђују насипи уз реке Тису и Дунав. На овај начин бициклиста је најближи рекама и природи, избегавајући
преоптерећене путеве. Највећи недостатак ове руте је лоша стаза на насипима, што захтева изградњу асфалтних бициклистичких стаза
на њима. У циљу адекватно успостављених бициклистичких стаза у оквиру трасе, потребно је ускладити студију о рутирању, а касније и
пројектно- техничку документацију за изградњу бициклистичких стаза. За бициклистичку стазу ЕВ11 урађена је студија изводљивости и
спроведена и извршена бициклистичка сигнализација. Даљи развој коридора ће бити могуцћ само изградњом бициклистичких стаза,
што ће бициклистима омогућити да коридор користе у свим временским условима и годишњим добима. Надаље, сигурност бициклиста
ће бити побољшана јер више неће користити
ауто-путеве. Као предуслов за изградњу бициклистичких стаза потребно је израдити одговарајућу пројектно-техничку документацију и
прибавити потребне дозволе за изградњу. Циљ пројекта је израда пројектно-техничке документације за изградњу бициклистичких стаза
и туристичке сигнализације ка заштићеним подручјима на делу руте ЕВ11.

Правни основ

ИНТЕРРЕГ ИПА ЦБЦ Мађарска-Србија 2014-2020
Заједнички развој прекограничне мреже бициклистичких стаза које има приступ природи (Јоинт девелопмент оф цросс-бордер бицуцле
нетwорк аццессинг натуре) ХУСРБ/1903/21/0113 ЕцоБикеНет је одобрен за су/финансирање на основу обавештења Обавештења
Министарства спољних послова и трговине Мађарске, Департмана за прекограничну сарадњу број: ККМ/28971-24/2020/АДМ
Закон о заштити животне средине , Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајне Војводине

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
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УКУПНА СРЕДСТВА

Опис

Пројектно-техничка документација биће израђена за следеће делове трасе ЕВ 11 са српске стране: 1. Одељак 1: државним путем ИБ
линије 13, од ГП Хоргош до раскрснице улица Камарашки и Барток Беле у насељу Хоргош , дужине око 1,4км; 2. Одељак 2: дуж
државног пута ИБ линије 13, од раскрснице улица Камарашки и Барток Беле до кружног тока у Хоргошу (раскрсница улица Велика,
Барток Беле и Железничка са државним путем ИБ број 13), око 1,1км у дужина; 3. Одељак 3: дуж државног пута ИБ линије 13, од краја
постојеће бициклистичке стазе у Хоргошу (раскрсница пута Теведе са државним путем ИБ линије 13) до раскрснице државног пута ИБ
линије 13 и Гагаринове улице у Кањижи, око 10км; 4. одељак 4: уз државни пут ИБ линије 13, од
раскрснице улице Венац бањски са државним путем у Кањижи до скретања за насип Тиски, у дужини од 2,3 км; ТОТАЛ = 14,8 км
Пројектно-техничка документација такође ће бити израђена за туристичку сигнализацију у заштићеним подручјима на рути ЕВ11 кроз
Војводину. Пројектно-техничка документација биће припремљена за деонице са мађарске стране, од Сзентмихали-а до Росзке-а као
двостране бициклистичке стазе.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

ДА

Циљ 1

Повећање капацитета одрживог саобраћаја на граничном прелазу кроз израду пројектно-техничке документације за изградњу
бициклистичке стазе и туристичке сигнализације ка заштићеним подручјима у оквиру руте Еуро Вело 11

Индикатор 1.1

Назив: Број пројектно-техничке документације туристичке сигнализације ка
заштићеним подручјима на рути ЕВ11 у АП Војводини
Извор верификације: Пројектована техничка документација за туристичку
сигнализавцију на рути ЕВ 11 ка заштићеним подручјима у АПВ

Базна

2021

2022

2023

0

0

1

0

Коментар: Бициклистичка стаза ће повећати капацитете граничног прелаза и повезане саобраћајне линије кроз промовисање развоја и
одрживог саобраћаја и заштићених подручја бициклистичке руте ЕВ11
Базна година 2020.
Индикатор 1.2

Назив: Број организованих конференција и пројектних догађаја
Извор верификације: Уговор о услузи, листе присутности, ПР документација

Базна
0

2021
9

2022
1

2023
0

Коментар: Пројектом је предвиђено организовање отварајуће и затварајуће конференције као и промотивни семинари у 7 локалних
самоурава у пројектном подручју
Базна година 2020.
Индикатор 1.3

Индикатор 1.4

Назив: Број врста одштампаних промотивних материјала
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: уговор о услузи, отпремнице, фотографије
0
12
0
0
Коментар: Промотивни материјал обухвата штампање постера, лифлета, оловки, нотеса, усб-а, мајци, флашица за воду, кишне кабанице,
качкети, цегери, банера, брошура
Базна година 2020.
Назив: Број развијених мобилних апликација
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: уговор о услузи, линк за апликацију
0
1
0
0
Коментар: Мобилна апликација пружиће информације о рути ЕВ11 и информације о заштићеним подручјима близу руте у Војводини
Базна година 2020.

0405 Заштита природе и климатске промене
1200 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
Назив
Заштита природе и климатске промене
Сектор
04 Заштита животне средине

149.404.378,73
3.623.265,00

Сврха

Заштита, очување и унапређење природног наслеђа Војводине кроз мултидисциплинарани приступ и сарадња свих заинтересованих
субјеката на националном и међународном нивоу

Правни основ

Закон о заштити природе ; Закон о заштити животне средине, Закон о националним парковима Републике Србије за период од 2011. до
2018. године ; Уредба о еколошкој мрежи

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Кроз ову програмску активност спроводе се активности усмерене на унапређивање еколошког стања природних и полуприродних
станишта, повећање површина под националном и међународном заштитом, развој биолошке разноврсности, унапређени услови за
заштиту од поплава, већи ниво еколошке свести у локалним, руралним срединама о значају одрживог коришћења природних ресурса и
очуване, здраве животне средине, повећан тренд посећивања природних подручја од стране посетилаца и развијен програм
еко-туристичке понуде, развијена органска производња и производње здравствено безбедне хране. Очување, санација и ревитализација
осетљивих/фрагилних екосистема, посебно влажних и барских станишта, специфичних заслањених терена-слатина, степа, пешчара, као
и заштита шумских подручја на територији Војводине. Унапређење рада чуварске службе у заштићеним подручјима, укључивање
невладиних организација и локалних заједница

Циљ 1
Индикатор 1.1

Очување и унапређење природних вредности
Назив: Површине (у ха) под заштитом природних вредности, што обухвата заштићена
подручја, подручја у поступку заштите и подручја обухваћена студијама заштите
предатим на даљи поступак.
Извор верификације: Извештај
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Базна

2021

2022

2023

203000

207000

208000

208014
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УКУПНА СРЕДСТВА

Коментар: Повећање површине заштићених подручја и одржива заштита природних вредности, укључујући заштићена подручја,
подручја у поступку заштите и подручја обухваћена студијама заштите предатим на даљи поступак.
Базна вредност 2020.
1201 Покрајински завод за заштиту природе
Назив
Заштита природе и климатске промене
Сектор
04 Заштита животне средине

145.781.113,73

Сврха

Заштита, очување и унапређење природног наслеђа Војводине кроз мултидисциплинарани приступ и сарадња свих заинтересованих
субјеката на националном и међународном нивоу

Правни основ

Закон о заштити природе ; Закон о заштити животне средине, Закон о националним парковима Републике Србије за период од 2011. до
2018. године ; Уредба о еколошкој мрежи

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Кроз ову програмску активност спроводе се активности усмерене на унапређивање еколошког стања природних и полуприродних
станишта, повећање површина под националном и међународном заштитом, развој биолошке разноврсности, унапређени услови за
заштиту од поплава, већи ниво еколошке свести у локалним, руралним срединама о значају одрживог коришћења природних ресурса и
очуване, здраве животне средине, повећан тренд посећивања природних подручја од стране посетилаца и развијен програм
еко-туристичке понуде, развијена органска производња и производње здравствено безбедне хране. Очување, санација и ревитализација
осетљивих/фрагилних екосистема, посебно влажних и барских станишта, специфичних заслањених терена-слатина, степа, пешчара, као
и заштита шумских подручја на територији Војводине. Унапређење рада чуварске службе у заштићеним подручјима, укључивање
невладиних организација и локалних заједница

Циљ 1
Индикатор 1.1

Очување и унапређење природних вредности
Назив: Површине (у ха) под заштитом природних вредности, што обухвата заштићена
подручја, подручја у поступку заштите и подручја обухваћена студијама заштите
предатим на даљи поступак.
Извор верификације: Извештај

Базна

2021

2022

2023

203000

207000

208000

208014

Коментар: Повећање површине заштићених подручја и одржива заштита природних вредности, укључујући заштићена подручја,
подручја у поступку заштите и подручја обухваћена студијама заштите предатим на даљи поступак.
Базна вредност 2020.
1200 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04051001
04051001 Заштита природе
Програм
0405 Заштита природе и климатске промене
Функција
540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика

1.000.000,00

Сврха

Заштита, очување и унапређење природног наслеђа Војводине кроз мултидисциплинарани приступ и сарадња свих заинтересованих
субјеката на националном и међународном нивоу

Правни основ

Закон о заштити природе Закон о заштити животне средине , Закон о националним парковима, Закон о националним парковима ;
Стратегија биолошке разноврсности Републике Србије за период од 2011. до 2018. године; Уредба о еколошкој мрежи

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Кроз ову програмску активност спроводе се активности усмерене на унапређивање еколошког стања природних и полуприродних
станишта, повећање површина под националном и међународном заштитом, развој биолошке разноврсности, унапређени услови за
заштиту од поплава, већи ниво еколошке свести у локалним, руралним срединама о значају одрживог коришћења природних ресурса и
очуване, здраве животне средине, повећан тренд посећивања природних подручја од стране посетилаца и развијен програм
еко-туристичке понуде, развијена органска производња и производње здравствено безбедне хране. Очување, санација и ревитализација
осетљивих/фрагилних екосистема, посебно влажних и барских станишта, специфичних заслањених терена-слатина, степа, пешчара, као
и заштита шумских подручја на територији Војводине. Унапређење рада чуварске службе у заштићеним подручјима, укључивање
невладиних организација и локалних заједница

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

НЕ
Очување и унапређење стања заштићених подручја АП Војводине
Назив: Број субвенционисаних годишњих програма управљања за заштићена подручја
од покрајинског значаја
Извор верификације: Извештај

Базна

2021

2022

2023

2

13

0

0

Коментар: Базна вредност односи се на податке из 2019. године. . У периоду јун-децембар 2019. је у току реализација програмских
активности управљача заштићених подручја од покрајинског значаја, који се спроводе на основу годишњих програма управљања.
Индикатор 1.2

Назив: Број издатих едукативно-промотивних публикација из области заштите природе
Извор верификације: Извештај
Коментар: Базна вредност односи се на податке из 2019. година
68

Базна
0

2021
0

2022
1

2023
1

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

Циљ 2

Заштита и унапређење природних подручја од међународног значаја (Рамсар, ИБА, ИПА, ПБА, МаБ)

Индикатор 2.1

Назив: Број реализованих прекограничних пројеката
Извор верификације: Извештај

Базна
2

2021
4

2022
2

2023
4

Коментар: Током 2019. године реализују се два пројекта у оквиру ИНТЕРРЕГ ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија,
као и два пројекта кроз Дунавски транцнационални програм. Базна вредност односи се на податке из 2019. године.
Циљ 3
Индикатор 3.1

Подршка у управљању заштићеним подручјима
Назив: Број подручја која су проглашена на основу покрајинског акта
Извор верификације: Службени лист АПВ

Базна
0

2021
11

2022
12

2023
0

Коментар: Базна вредност односи се на податке из 2019. године. План за 2021. да се прогласи 11 заштићених подручја од покрајинског
значаја који нису проглашени у 2020. години.
Индикатор 3.2

Назив: Број подручја за која се воде поступци проглашења за заштићена подручја од
покрајинског значаја
Извор верификације: Нацрти акта о заштити

Базна

2021

2022

2023

12

11

12

0

Коментар: Број ревизијом обухваћених подручја за које се воде поступци проглашења за заштићено подручје од покрајинског значаја је
3 (ПП „Јегричка“, ПП „Стара Тиса код Бисерног острва“, ПИО „Вршачке планине“. Број нових подручја за које се воде поступци
проглашења за заштићено подручје од покрајинског значаја је 8 (ПП „Мртваје горњег Потисја“, ПП „Слатине у долини Златице“, ПИО
„Кањишки јараши“, СП „Стратиграфски профил „Филијала“ Беочин“, ПИО „Горња Мостонга“, ПИО „Средња Мостонга“, ПИО
„Слатине средњег Баната“, ПП „Полој“). Премо томе укупан број подручја за које се воде поступци проглашења за заштићено подручје
од покрајинског значаја је 11.
ПП – Парк природе
ПИО – Предео изузетних одлика
СП – Споменик природе
ЗС - заштићена станишта
Базна година 2019.

1200 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04051002
04051002 Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода

Функција

0405 Заштита природе и климатске промене
560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту

Сврха

Заштита, очување и одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рибљих станишта

Програм

Правни основ
Одговорно лице

2.623.265,00

Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда, Одлука о образовању Покрајинског буџетског фонда за заштиту животне
средине
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Управљање рибљим фондом обухвата заштиту и одрживо коришћење рибљег фонда као природног богатства и добра од општег
интереса. Корисници риболовних вода на територији АП Војводине реализују своје програмске активности које се односе на
ревитализацију рибљих плодишта, уређење и одржавање оштећених станишта риба, набавку рибље млађи аутохтоних врста за
порибљавање риболовних вода, набавку основних средстава, савремене опреме и административног материјала (одеће, обуће,
униформе, ХТЗ опреме, горива, мазива и осталог) за своје рибочуварске службе уз подршку покрајинског секретаријата преко
Покрајинског буџетског фонда за заштиту животне средине.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ
Заштита и одрживо коришћење рибљег фонда
Назив: Број програма управљања уступљеним рибарским подручјима
Извор верификације: Извештај

Циљ 1
Индикатор 1.1

Базна
0

2021
27

2022
27

2023
27

Коментар: Најчешћи угрожавајући фактор рибљег фонда представља превелико риболовно оптерећење које укључује не само легалан
риболов, већ на првом месту криволов и то у време мреста. У циљу боље контроле и заштите риболовних вода на територији АП
Војводине и бржег реаговања у акцидентним ситуацијама неопходно је унапређење рада корисника риболовних вода набавком основних
средстава за рад њихове рибочуварске и стручне службе. као и набавка заштитне опреме (одећа, обућа, униформа,
ХТЗ опрема и остало) за рибочуварске службе у циљу унапређења њиховог рада. Базна вредност за овај индикатор односи се на податке
из 2019. године.
Циљ 2
Индикатор 2.1

Повећање броја ревитализованих рибљих плодишта
Назив: Број ревитализованих рибљих плодишта
Извор верификације: Извештај

Базна
0

69

2021
5

2022
8

2023
9

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

Коментар: Директна деградација рибљих станишта, угинуће риба, органска продукција која се јавља услед антропогеног деловања,
резултира таложењем муља на дну водених екосистема чиме се погоршава квалитет воде не само за рибље врсте него и друге водене
организме, те представља веома изражен угрожавајући фактор за рибљи фонд. Из тих разлога, у циљу унапређења стања рибљег фонда,
спроводе се активности на уређење оштећених и угрожених рибљих станишта, продубљивање и одмуљивање доводних и одводних
канала односно подручја која пружају оптималне услове за мрест и развој риба. Базна вредност за овај индикатор се односи на број
ревитализованих подручја.
Базна вредност односи се на податке из 2019. године.
1201 Покрајински завод за заштиту природе
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04051003
04051003 Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине
Програм
Функција

105.313.539,72

0405 Заштита природе и климатске промене
560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту

Сврха

Повећање површина под заштитом (заштићена подручја, еколошка мрежа) на око 17% површине АП Војводине; Унапређење управљања
заштићеним подручјима; Успостављање Националне Еколошке мреже на територији АП Војводине и еколошке Мреже Европске Уније,
Натура 2000; Усклађивање радова у заштићеним подручјима и природи уопште, са циљем очувања природних вредности; Очување и
унапређење повољног статуса популација строго заштићених врста; Унапређење стања биолошке, геолошке и предеоне разноврсности;
Ширење свести о значају заштите природе и заштићених природних добара.повољног статуса популација строго заштићених врста;
Унапређење стања биолошке, геолошке и предеоне разноврсности; Ширење свести о значају заштите природе и заштићених природних
добара.

Правни основ

Закон о заштити природе; Покрајинска скупштинска одлука о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе, Закон о заштити
животне средине, Закон о процени утицаја на животну средину ; Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину , Закон о
заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда , Уредба о еколошкој мрежи , Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању
особа са инвалидитетом и др. закони и подзаконска акта којима су регулисане плате, накнаде и др. расходи за запослене и др.

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Израда студија заштите као стручно - документационих основа за проглашења заштићених подручја; Издавање решења о условима
заштите природе са мерама заштите; Стручни надзор; Сарадња са управљачима заштићених подручја; Праћење стања и проглашење
мера заштите строго заштићених врста; Предавања, наступи у медијима, израда и дистрибуција пропагандног материјала из области
заштите природе и заштићених природних добара.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ
Заштита подручја, станишта, врста и животне средине
Назив: Број издатих аката у области заштите природе и животне средине
Извор верификације: База података Покрајинског завода за заштиту природе и
Извештај о спровођењу Програма заштите природних добара за текућу годину
Коментар: Услови и мишљења, извештаји о стручном надзору и др.
Базна година је 2019. година
Назив: Површина (ха) заштићених подручја, подручја у поступку заштите и подручја
обухваћених студијама заштите предатим на даљи поступак
Извор верификације: Објављени акти о заштити подручја, студије заштите (у поступку
заштите и предате на даљи поступак)

Циљ 1
Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

Базна

2021

2022

2023

3818

1100

1120

1140

Базна

2021

2022

2023

198989

205700

208000

208014

Базна
4

2021
4

2022
4

2023
2

Базна

2021

2022

2023

26340

15000

22000

25000

Базна

2021

2022

2023

191

90

140

150

Коментар: Услови и мишљења, извештаји о стручном надзору и др. Базна година је 2019. година
Индикатор 1.3

Назив: Број урађених студија заштите предате на даљи поступак
Извор верификације: Урађене студије заштите предате на даљи поступак
Коментар: Број израђених студија заштите природних добра Базна година је 2019. година

Циљ 2
Индикатор 2.1

Индикатор 2.2

Едукација, промоција и односи с јавношћу
Назив: Број посетилаца сталне природњачке изложбе, тематске изложбе и др.
Извор верификације: База података Покрајинског завода за заштиту природе и
Извештај о спровођењу Програма заштите природних добара за текућу годину, издате
брошуре и др. штампани материјал
Коментар: Број посетилаца сталне природњачке изложбе, тематске изложбе и др.
Базна година је 2019. година
Назив: број организованих манифестација, промоција, предавања, презентација и
медијских наступа и др.
Извор верификације: Извештај о спровођењу Програма заштите природних добара за
текућу годину и број организованих јавних наступа
Коментар: Манифестација, промоција, предавања презентација и медијских наступа др.
Базна година је 2019. година
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Циљ 3
Индикатор 3.1

Пројектне активности и међународна сарадња
Назив: Број реализованих прекограничних активности
Извор верификације: Верификације :извештаји са састанака, објаве на интернет
страницама Покрајинског завода за заштиту природе, Извештај о
спровођењу Програма заштите природних добара за текућу годинувних наступа

УКУПНА СРЕДСТВА

Базна

2021

2022

2023

35

20

20

20

Коментар: (WWФ, ИУЦН, ЦWП, ИПА, институције и организације из области заштите животне средине)
Базна година је 2019.
Индикатор 3.2

Назив: Број поднетих пројектних пријава и потписаних уговора о реализацији
пројеката (домаћих и страних)
Извор верификације: Ообрасци пројектних пријава, потписани уговори, електронска
пошта, архива Покрајинског завода за заштиту природе, Извештај о спровођењу
Програма заштите природних добара за текућу годину и сл.

Базна

2021

2022

2023

3

3

3

3

Коментар: Поднете пројектне пријава и потписани уговори о реализацији пројеката (домаћи и страни)
Базна година је 2019. година
Циљ 4

Увођење родне равноправности уз утврђивање приоритета за родну равноправност у области заштите животне средине

Индикатор 4.1

Назив: Број Приручника Родна анализа Завода
Извор верификације: Извештај за 2019. годину

Базна
0

2021
0

2022
1

2023
0

Коментар: Увођење родне равноправности кроз дефинисање стратешких мера и програма-базна година 2019.
1201 Покрајински завод за заштиту природе
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04051004
ПА
04051004 "Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују људи"
3.632.235,93
Програм
0405 Заштита природе и климатске промене
Функција
560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту
Сврха овог пројекта јесте повећање популације орла крсташа у Панонском региону значајним смањењем стопе морталитета изазваних
Сврха
од стране људи
Уговор "ЦОНСЕРВАТИОН ОФ ТХЕ ЕАСТЕРН ИМПЕРИАЛ ЕАГЛЕ БY ДЕЦРЕАСИНГ ХУМАН-ЦАУСЕД МОРТАЛИТY ИН ТХЕ
Правни основ
ПАННОНИАН РЕГИОН
- ПАННОН ЕАГЛЕ (ЛИФЕ1/5НАТ/ХУ/000902)
Одговорно лице
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Главни циљ овог пројекта јесте повећање популације орла крсташа у Панонском региону значајним смањењем стопе морталитета
изазваних од стране људи. Циљ овог пројекта ће се остварити смањењем негативних ефеката прогањања популације панонског орла
крсташа, повећање стопе откривања илегалних активности и доношење осуђујућих судских пресуда у случајевима прогањања птица,
повећање свести заинтересованих страна о прецењеном утицају птица грабљивица на дивљач и алтернативним методама управљања
дивљачи које нису штетне по популацију орлова, повећати свест јавности о значају заштите орла крсташа и о могућим последицама
прогањања истих.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Пораст популације строго заштићене врсте орла крсташа (Аqуила хелиаца) и других врста птица грабљивица у Панонској низији
значајним смањивањем угинућа које узрокују људи својим активностима

Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

Назив: Административне и теренске активности спроведене ради смањења
морталитета строго заштићених врста птица у Војводини
Извор верификације: Извештаји, путни налози, фотографије и др.
Коментар: Број административних и теренских активности спроведених ради смањења
морталитета строго заштићених врста птица у Војводини Базна година је 2019. година
Назив: Број лешева строго заштићених врста пронађених и пријављених
инспекцијским органима на подручју Војводине
Извор верификације: Извештаји о стручном надзору, извештаји инспекције заштите
животне средине, извештаји ветеринарске институције о анализама лешева строго
заштићених врста

Базна

2021

2022

2023

13

10

0

0

Базна

2021

2022

2023

5

4

0

0

Коментар: Извештаји о стручном надзору, извештаји инспекције заштите животне средине, извештаји ветеринарске институције о
анализама лешева строго заштићених врста
Базна година је 2019. година
Циљ 2
Индикатор 2.1

Јачање свести јавности, а нарочито заинтересованих страна (ловци, пољопривредници,
голубари)о значају заштите орла крсташа и осталих птица грабљивица
Назив: Број публикација о значају заштите орла крсташа и осталих птица грабљивица
Извор верификације: Припремљене публикације у .пдф формату, уговори, отпремице и
др.

Базна

2021

2022

2023

2

0

0

0

Коментар: Број припремљених и/или одштампаних примерака публикација које ће бити производ пројектних активности
Базна година је 2019. година
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Индикатор 2.2

Назив: Број медијски наступи о реализацији пројекта у Србији
Извор верификације: Чланци у штампаним, електронским и социјалним медијима и др.

УКУПНА СРЕДСТВА
Базна
20

2021
15

2022
0

2023
0

Коментар: Број медијских наступа о реализацији пројекта у Србији и др. Базна година је 2019. година
1201 Покрајински завод за заштиту природе
ПРОЈЕКАТ 04054008
ПЈ
04054008 "Активна мрежа сензора за мониторинг и евалуацију окружења ради заштите и сврсисходне
употребе влажних станишта и других површинских вода" СеНс Wетландс ХР-РС 135
Програм
Функција

7.316.234,40

0405 Заштита природе и климатске промене
560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту

Сврха

Сврха пројекта је смањење антропогеног утицаја из руралних и пољопривредних области, нарочито загађења вода, на елементе
еколошке мреже. Лош квалитет воде изазива губитак биодиверзитета и често чини површинске воде неадекватним за наводњавање.

Правни основ

Уговор "Ацтиве СЕнсор мониторинг Нетwорк анд енвиронментал евалуатион фор протецтион анд wиСе усе оф WЕТЛАНДС анд отхер
сурфаце wатерс СеНс Wетландс ХР-РС 135 - "Активна мрежа сензора за мониторинг и евалуацију окружења ради заштите и
сврсисходне употребе влажних станишта и других површинских вода" СеНс Wетландс ХР-РС 135

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Главни циљ пројекта је спровођење интегрисаног прекограничног надзора кључних параметара за праћење стања воде, као и
заштита животне средине и очување биодиверзитета. Очекиване промене су побољшање нивоа знања и постојећих података,
коришћењем савремених сензорских метода, израда смерница за заштиту површинске и подземне воде и очување биодиверзитета путем
управљања приобалним појасом вегетације.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

ДА
Развој и имплементација заједничке прекограничне базе података
Назив: Број развијених и имплементираних мониторинг система
Извор верификације: Бежичне станице за мониторинг квалитета воде

Базна
0

2021
6

2022
0

2023
0

Коментар: Број заједнички развијених и/или руковођених система за праћење Базна година је 2019.
Пројекат је завршен у 2020. години, док се рефундација средстава очекује до краја 2020. године или током 2021. године., која средства
ће бити уплаћена у буџет АПВ.
Индикатор 1.2

Циљ 2
Индикатор 2.1

Индикатор 2.2

Назив: Квалитет воде унутар структурних елемената еколошке мреже
Извор верификације: Мерна места (плитки бунари) за надзорне станице
Коментар: Испитивање квалитета воде унутар структурних елемената еколошке мреже
Базна година је 2019.

Базна
0

2021
9

2022
0

2023
0

Пројекат је завршен у 2020. години, док се рефундација средстава очекује до краја 2020. године или током 2021. године., која средства
ће бити уплаћена у буџет АПВ.
Дефинисање смерница за побољшање екосистемских услуга приобалне вегетације у пољопривредним областима Панонског региона и
суседних подручја
Назив: Површина станишта и других елемената еколошке мреже за која може бити
Базна
2021
2022
2023
обезбеђен бољи статус очувања (у ха)
Извор верификације: Смернице за успостављање мултифункционалних појасева
0
89000
0
0
приобалне вегетације
Коментар: Станишта за која се обезбеђује бољи статус очувања Базна година је 2019.
Пројекат је завршен у 2020. години, док се рефундација средстава очекује до краја 2020. године или током 2021. године., која средства
ће бити уплаћена у буџет АПВ.
Назив: Површина станишта за која се обезбеђује бољи статус очувања (у ха)
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: План за успостављање мултифункционалног појаса приобалне
0
540
0
0
вегетације
Коментар: Станишта за која се обезбеђује бољи статус очувања Базна година је 2019.
Пројекат је завршен у 2020. години, док се рефундација средстава очекује до краја 2020. године или током 2021. године., која средства
ће бити уплаћена у буџет АПВ.
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УКУПНА СРЕДСТВА

1201 Покрајински завод за заштиту природе
ПРОЈЕКАТ 04054010
ПЈ
04054010 ПЗЗП - Заштита кључних животињских врста Панонских степа у прекограничном подручју
10.474.765,94
ПАННОНСТЕППЕС ХУСРБ/1602/12/0065
Програм
0405 Заштита природе и климатске промене
560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту
Функција
Сврха овог пројекта јесте очување кључних животињских врста Панонских степа, велике дропље и степске шарке, у пограничном
Сврха
подручју Мађарске и Србије
Правни основ

Уговор „Заштита кључних животињских врста Панонских степа у прекограничном подручју између Мађарске и Србије
ПАННОНСТЕППЕС ХУСРБ/1602/12/0065“ „Цонсерватион оф кеy анимал специес оф Паннониан Степпес ин а бордер регион бетwеен
Хунгарy анд Сербиа ПАННОНСТЕППЕС ХУСРБ/1602/12/0065

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Главни циљ овог пројекта јесте очување кључних животињских врста Панонских степа, велике дропље и степске шарке, у пограничном
подручју Мађарске и Србије. Циљ овог пројекта ће се остварити изградњом заштитне ограде за велику дропљу у СРП "Пашњаци велике
дропље", управљањем стаништима унутар и уз ограду, ширењем свести јавности о значају очувања ове врсте, све наведено у србији, као
и ревитализацијом станишта степске шарке у НП "Кишкуншаг", Мађарска. Значајан аспект пројектних активности је размена искустава
пројектних партнера у обе државе

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

ДА

Циљ 1

Пораст популације велике дропље и степске шарке, у пограничном подручју Мађарске и Србије

Индикатор 1.1

Назив: Број изграђених заштитиних ограда за велику дропљу
Извор верификације: Изграђена заштитна ограда за велику дропљу

Базна
0

2021
0

2022
0

2023
0

Коментар: Изградњом заштитне ограде за велику дропљу у СРП "Пашњаци велике дропље" омогућава се боља репродукција ове врсте
Базна година је 2018.
Пројектне активности су завршене у 2019. години, док се рефундација средстава очекује и у 2020. години, као и пренос дела
рефундираних средстава ино пратнеру са Мађарске стране).
Рефундирана средства ће бити пренета на рачун буџета АПВ по добијању коначног извештаја о прихватању трошкова од стране
контролног тела ЕУ.

Индикатор 1.2

Назив: Број теренских излазака у СРП "Пашњаци велике дропље" са циљем увида у
популацију велике дропље и мониторинга прихватања предузетих мера (ограда,
кошење, сејање) од стране јединки велике дропље
Извор верификације: Извештаји о мониторингу

Базна

2021

2022

2023

0

0

0

0

Коментар: Број теренских излазака
Базна година је 2018.
Пројектне активности су завршене у 2019. години, док се рефундација средстава очекује и у 2020. години, као и пренос дела
рефундираних средстава ино пратнеру са Мађарске стране).
Рефундирана средства ће бити пренета на рачун буџета АПВ по добијању коначног извештаја о прихватању трошкова од стране
контролног тела ЕУ.
Циљ 2
Индикатор 2.1

Размена искустава пројектних партнера у Србији и Мађарској на тему очувања кључних животињских врста Панонских степа, велике
дропље и степске шарке
Назив: Број састанака пројектних партнера и теренских обилазака
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Записници са састанака, извештаји са терена
0
0
0
0
Коментар: Састанци пројектних партнера и теренски обиласци у НП "Кишкуншаг"
Базна година је 2018.
Пројектне активности су завршене у 2019. години, док се рефундација средстава очекује и у 2020. години, као и пренос дела
рефундираних средстава ино пратнеру са Мађарске стране).
Пројектне активности се завршавају у 2019. години, док се рефундација средстава очекује и у 2020. години, као и пренос дела
рефундираних средстава ино пратнеру са Мађарске стране).
Рефундирана средства ће бити пренета на рачун буџета АПВ по добијању коначног извештаја о прихватању трошкова од стране
контролног тела ЕУ.
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УКУПНА СРЕДСТВА

1201 Покрајински завод за заштиту природе
ПРОЈЕКАТ 04054011
ПЈ
04054011 „Управљање инвазивним биљним врстама у сливу реке Саве" САВА ТИЕС ДТП 2-096-2.3
Програм
Функција

10.149.337,74

0405 Заштита природе и климатске промене
560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту

Сврха

Сврха овог пројекта је прекогранична сарадња партнера из Словеније, БиХ, Хрватске и Србије на управљању инвазивним биљним
врстама, односно евидентирање, праћење, сузбијање инвазивних врста и размена информација о њиховом распрострањењу и мерама
сузбијања на подручју слива реке Саве, у циљу очувања биолошке разноврсности.

Правни основ

Уговор „Управљање инвазивним биљним врстама у сливу реке Саве" САВА ТИЕС ДТП 2-096-2.3

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Инвазивне биљне врсте проузрокују еколошке и економске губитке. Њихово семе водотоци лако преносе из једне у другу државу, а
изостанак благовремених мера повећава трошкове сузбијања. Основни циљ пројекта је успешнија контрола таквих врста у савском
сливу, што пре свега захтева сарадњу и размену података између организација које управљају природним добрима у сливу реке Саве и
имају законску обавезу да планирају и примењују мере активне заштите природе. Овај циљ ће се остварити разменом података о
распрострањењу инвазивних врста, израдом протокола за њихово праћење, применом различитих мера сузбијања на пилот подручјима
и разменом стечених искустава, промоцијом и јачањем јавне свести о значају и последицама ширења инвазивних врста.

Капитална
улагања

НЕ

НЕ
Израда заједничке основе за праћење и сузбијање инвазивних биљних врста за пројектне партнере у Србији, Хрватској, БиХ и
Циљ 1
Словенији
Назив: Број израђених протокола за регистровање и праћење инвазивних биљних
Индикатор 1.1
Базна
2021
2022
2023
врста
Извор верификације: Направљен протокол
1
1
0
0
Коментар: Заједнички методолошки приступ и размена информација о присуству инвазивних врста и њиховом ширењу је предуслов за
ефикасну контролу.
Базна година је 2019.
Назив: Број модела за планирање сузбијања инвазивних врста и његова примена на
Индикатор 1.2
Базна
2021
2022
2023
пилот површинама у заштићеним подручјима.
Извор верификације: Модел за планирање пилот пројеката, извештаји са пилот
2
2
0
0
подручја.
Коментар: Пренос добре праксе и оцена успешности различитих мера сузбијања инвазивних врста зависи од упоредивости поступака и
добијених резултата.
Базна година је 2019.
Размена података за праћење и сузбијање инвазивних биљних врста за пројектне партнере у Србији, Хрватској, БиХ и
Циљ 2
Словенији-Комуникација
Назив: Број састанака међународног пројектног тима
Базна
2021
2022
2023
Индикатор 2.1
Извор верификације: Записници са састанака, извештаји
2
2
0
0
Коментар: Број састанака
Базна година је 2019. година
Назив: Број објава у медијима
Базна
2021
2022
2023
Индикатор 2.2
Извор верификације: Називи и извештај медија и датум објаве
1
1
0
0
Коментар: Објаве у медијима
Базна година је 2019.
1201 Покрајински завод за заштиту природе
ПЈ
ПРОЈЕКАТ 04054014
04054014 Заштита и обнова еколошке повезаности „Мура-Драва-Дунав" ЛИФЕ ЛИНЕ МДД
ДТП3-308-2.3 („Протецтинг анд ресторинг ецологицал цоннецтивитy ин тхе Мура – Драва-Данубе ривер
8.895.000,00
цорридор тхроугх/цросс сецториал цооператион)
Програм
0405 Заштита природе и климатске промене
Функција
560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту
ИПА пројекат

Сврха

Сврха овог пројекта јесте развој стратешки интегрисаног приступа заштите и еколошке рестаурације река у будућем прекограничном
Резервата биосфре "Мура-Драва-Дунав", који је заснован на абиотичким и биотичким научним студијама и међусекторском сарадњом

Правни основ

Уговор “Протецтинг анд ресторинг ецологицал цоннецтивитy ин тхе Мура-Драва-Данубе ривер цорридорс тхроугх цросс-сецторал
цооператион” (ДТП308), Партнерсхип Агреемент “Протецтинг анд ресторинг ецололицал цоннецтивитy ин тхе Мура-Драва-Данубе
ривер цорридорс тхроугх цросс-сецторал цооператион”

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

Опис

Побољшање еколошке повезаности у оквиру прекограничног резервата биосфере Мура-Драва-Дунав. Препознавање потенцијала
неискоришћених могућности различитих сектора у упарављању рекама. Обнова запуштених, замуљених и од реке одсечених природних
станишта и еколошких коридора, заснована на научним истраживањима поплације риба и птица и на студијама динамике речених
седимената и утицаја климатских промена.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Имплементација студија заснованих на научним истраживањима популација риба и птица у пет земаља

Индикатор 1.1

Назив: Број израђених биотичких студија популације риба
Извор верификације: Одштампана студија
Коментар: Базна година је 2020. година
Назив: Број израђених биотичких студија популације птица
Извор верификације: одштампана студија
Коментар: Базна година је 2020.

Индикатор 1.2

Циљ 2

Базна
0

2021
0

2022
1

2023
0

Базна
0

2021
0

2022
1

2023
0

Еколошка рестаурација канала Ловренац у Специјалном Резервату „Карађорђево“ која обухвата измуљавање и повезивање речних
станишта са током у циљу бољег функционисања ритског подручја

Индикатор 2.1

Назив: Рестаурисана површина канала Ловренац у метрима
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: извештаји стручног надзора, пројектна документација, техничка
0
0
1000
0
спецификација. фотографије, рачуни
Коментар: Базна година је 2020.
Током реализтација пројета вршиће се рестаурација канала Ловренац који се налази у оквриу резервата биосфере и територије на којој
се одвија пројекат.

Циљ 3

Јачање свести јавности кроз укључивање локалне заједнице у активности заштите и рестаурације река, подизањем капацитета едукације

Индикатор 3.1

Назив: Број прекограничних дидактичких материјала, упутстава и тренинга
Извор верификације: извештаји, путни налози, фотографије, попуњене листе
присутних, дидактички (едукативни) материјали, израђена упутства и одржани
тренинзи

Базна

2021

2022

2023

0

2

2

0

Коментар: Базна година је 2020.
Током реализације пројекта биће произведени дидактички (едукативни) материјали који ће служити заинтересованим странама у
образовном сектору за остварење сврхе и циља пројекта.
Индикатор 3.2

Назив: Број медијских наступа о реализацији пројекта у Србији
Извор верификације: чланци у штампаним, електронским и социјалним медијима,
фотографије, аудио – визуелни записи и др.

Базна

2021

2022

2023

10

20

25

0

Коментар: Базна година је 2020.
Током реализације пројекта у Србији а по потреби и у другим земљама из којих долазе партнери, медијски ће се презентовати пројекте
активности које се одвијају на територији Србије али и на нивоу свих учесника пројекта.
Циљ 4
Индикатор 4.1

Учествовање у подизању капацитета платформе сарадње заинтересованих страна у оквиру прекогртаниче сарадље Резервата
Мура-Драва-Дунав
Назив: Број извештаја
Базна
2021
2022
Извор верификације: израђени-поднети извештаји
0
2
1

2023
0

Коментар: Базна година је 2019.
Током реализације пројекта креираће се платформа која подразумева сараднички процес комуникације и сарадње не само унутар
сектора заштите природе, него и унутар других сектора, за шта ће, унутар овог индикатора, бити испитане и развијене сарадничке
могућности.
0406 Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима
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50.000.000,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

1200 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине

50.000.000,00

Назив

Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима

Сектор

04 Заштита животне средине

Сврха

Успостављање интегралног система заштите, унапређења и праћења стања животне средине уз повезивање са другим јавним политикама
и обезбеђење здраве животне средине.

Правни основ

Закон о заштити животне средине, Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајне Војводине, Закон о управљању отпадом,
Декларација о заштити животне средине у АП Војводини ,Стратегија управљањања отпадом за период 2010-2019.године, Закон о
заштити природе, Закон о заштити ваздуха, Закон о заштити од нејонизујућег зрачења, Закон о процени утицаја, Закон о интегрисаном
спречавању и контроли загађивања животне средине, Стратегија управљања водама за теритоију Србије до 2034 год, Стратегија
водоснабдевања и заштите вода у Војводини

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У оквиру овог програма, а у циљу очувања и унапређења стања животне средине, реализује се успостављање мониторинга и
информационог система у области животне средине, унапређење управљања отпадом кроз развој регионалних система кроз изградњу
санитарних депонија и пратеће инфраструктуре уз повећање степена обухваћености становништва организованим одношењем отпада и
санирати постојећа неадекватна одлагалишта, повећање процента становништва обухваћених организованим одрношењем отпада кроз
јачање ЈКП (набавка смећара, канти и контејнера), развој рециклаже кроз развој система одвојеног сакупљања рециклабилног отпада
(изградња зелених острва), санацију постојећих сметлишта и неадекватних одлагалишта отпада, уређење деградираних површина,
интегрисано управљање комуналним отпадним водама, успостављање и унапређење пратеће инфраструктуре за системе за прераду
отпадних вода (канализациона мрежа, колектори) и др.

Унапређење система управљања и надзор у животној средини
Назив: Број реализованих уговора са ЈЛС у области заштите животне средине
Извор верификације: Извештај о стању животне средине у 2019. години
Коментар: Базна година: 2020. година
1200 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04061001
04061001 Управљање комуналним отпадним водама (суфинансирање ЈЛС у изради планске и
пројектно-техничке документације)
Циљ 1

Индикатор 1.1

Базна
0

2021
15

2022
15

2023
15

50.000.000,00

Програм

0406 Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима

Функција

560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту

Сврха

Успостављање интегралног система заштите, унапређења и праћења стања животне средине уз повезивање са другим јавним политикама
и обезбеђење здравља људи и здраве животне средине.

Правни основ

Закон о заштити животне средине, Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајне Војводине, Закон о управљању отпадом,
Декларација о заштити животне средине у АП Војводини , Стратегија управљањања отпадом за период 2010-2019.године, Закон о
заштити природе, Закон о заштити ваздуха, Закон о заштити од нејонизујућег зрачења, Закон о процени утицаја, , Закон о
интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине, Стратегија управљања водама за теритоију Србије до 2034 год,
Стратегија водоснабдевања и заштите вода у Војводини

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У оквиру овог програма, а у циљу очувања и унапређења стања животне средине, реализује се интегрисано управљање комуналним
отпадним водама, успостављање и унапређење пратеће инфраструктуре за системе за прераду отпадних вода (канализациона мрежа,
колектори) и др. Помоћ локалним самоуправама у суфинансирању израде пројектно техничке документације за пречистаче
комуналних отпадних вода и потребне инфраструктуре, пројекткте канализационе мреже и пратеће опреме.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Смањење загађења водотокова изградњом система за пречишћавање комуналних отпадних вода и повећање броја становника
прикључених на централизовани систем за прикупљање отпадних вода

Индикатор 1.1

Назив: Број реализованих уговора са ЈЛС из области заштите животне средине
Извор верификације: Извештај о стању животне средине у 2019. години
Коментар: Базна година је 2020.година
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Базна
0

2021
15

2022
15

2023
15

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

0501 Планирање и спровођење енергетске политике
1400 Покрајински секретаријат за енергетику, грађавинарство и саобраћај
Назив
Планирање и спровођење енергетске политике
Сектор
05 Енергетика, минералне сировине и рударство
Сврха
Повећање сигурности снабдевања и одрживи развој енергетике

99.347.510,96
99.347.510,96

Правни основ

Закон о енергетици, Закон о ефикасном коришћењу енергије, Национални акциони план за коришћење обновљивих извора енергија
Републике Србије-НАПОИЕ до 2020. године, Покрајинска скупштинска одлука о програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са
Акционим планом за реализацију циља приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године, Регионални просторни план
Аутономне покрајине Војводине

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Програм обухвата послове који се односе на спровођење и праћење енергетске политике у области нафте, гаса, угља, електричне и
топлотне енергије, енергетске ефикасности, обновљивих извора енергије и заштите животне средине у енергетици; спровођење и
праћење енергетске стратегије, програма остваривања стратегије и акционих планова; безбедан цевоводни транспорт гасовитих и
течних угљоводоника; инспекцијски надзор из делокруга Секретаријата, као и друге послове одређене законом.
Овај Програм обухвата рад Секретаријата у погледу инспекцијског надзора у областима енергетике, рударства и геологије , учешће у
раду радних група за израду закона, акционих планова, подзаконских и других аката, давању мишљења на законска и планска
документа, достављању података из службених евиденција које води Секретаријат, као и реализацију пројеката којима се подстиче
промовисање и повећање коришћења обновљивих извора енергије и примена мера енергетске ефикасности.

Циљ 1
Индикатор 1.1

Веће коришћење обновљивих извора енергије у укупној финалној потрошњи енергије
Назив: Број пројеката који уместо фосилних горива уводе обновљиве изворе енергије
Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС, у складу са донетом
одлуком о расподели средстава по расписаном јавном конкурсу за ову намену

Базна

2021

2022

2023

1

1

2

2

Коментар: Базна вредност се односи на број пројеката (расписаних конкурса) реализованих у 2019. години. У рубрикама "2021, 2022 и
2023" исказан је број пројеката који ће бити реализовани у тим годинама. Биће објављени конкурси за примену ОИЕ у објектима јавне
намене и за примену соларне енергије у пољопривреди
Индикатор 1.2

Назив: Укупан број потписаних уговора о додели средстава за суфинансирање
пројеката увођења обновљивих извора енергије
Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС

Базна

2021

2022

2023

13

13

13

13

Коментар: Базна вредност се односи на број потписаних уговора о додели средстава у 2019. години. У рубрикама "2021, 2022 и 2023"
исказан је очекивани број уговора о додели средстава који ће се потписати са корисницима средстстава, уз напомену да је планиран
већи износ
Индикатор 1.3

Назив: Смањење потрошње енергије из конвенционалних извора код свих
реализованих пројеката, изражено у %
Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС

Базна

2021

2022

2023

95

95

95

95

Коментар: Базна вредност се односи на смањење потрошње енергије из конвенционалних извора код свих реализованих пројеката у
току 2019. године. У рубрикама "2021, 2022 и 2023" исказана је очекивана вредност након реализованих пројеката.
Циљ 2
Индикатор 2.1

Заштита животне средине
Назив: Смањење емисије угљен-диоксида на рачун енергије произведене из ОИЕ,
изражено у %.
Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС

Базна

2021

2022

2023

97

95

95

95

Коментар: Базна вредност се односи на очекивано смањење емисије након реализованих пројеката у току 2019. године.У рубрикама
"2021, 2022 и 2023" исказана је очекивана вредност након реализације пројеката. Вредности су процењене и изражене у %.
Циљ 3

Повећање коришћења обновљивих извора енергије кроз веће учешће жена носилаца пољопривредних газдинстава

Индикатор 3.1

Назив: Број пољопривредних газдинстава чији су носиоци жене
Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС

Базна
9

2021
5

2022
5

2023
5

Коментар: Базна вредност се односи на број пољопривредних газдинстава, чији су носиоци жене, на којима се користи соларна енергија,
за пројекте који су суфинансирани у току 2019. године за обе намене (А и Б). У рубрикама "2021, 2022 и 2023" исказан је очекивани
број пољопривредних газдинстава чији су носиоци жене - индикатор излазног резултата.
Индикатор 3.2

Назив: удео РПГ чији су носиоци жене (којима су додељена средства на конкурсу) у
односу на укупан број РПГ којима су додељена средства (изражено у %)
Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС

Базна

2021

2022

2023

66

50

50

50

Коментар: Базна вредност се односи на удео пољопривредних газдинстава чији су носиоци жене у односу на укупан број газдинстава на
којима ће се реализовати пројекти примене соларне енергије путем фотонапонских модула, за пројекте који су суфинансирани у току
2019. године, за обе намене (А и Б). У рубрикама "2021, 2022 и 2023" исказан је очекивани удео пољопривредних газдинстава чији су
носиоци жене - индикатор излазног резултата.
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1400 Покрајински секретаријат за енергетику, грађавинарство и саобраћај
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 05011001
ПА
05011001 Стручни, административни и надзорни послови
Програм
0501 Планирање и спровођење енергетске политике
Функција
430 - Гориво и енергија

78.347.510,96

Сврха

Обављање међусобно сродних опште правних, материјално-финансијских,административних и надзорних послова који захтевају
непосредну повезаност и организациону посебност, у циљу стварања услова за законит, континуиран и безбедан рад Секретаријата
.Ефиксано управљање минералним ресурсима и геотермалним ресурсима АП Војводине и примена закона који регулишу област
геолошких истраживања и рударства

Правни основ

Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине , Закон о рударству и геолошким истраживањима са подзаконским
актима, Закон о општем управном поступку, Закон о безбедности здравља на раду

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Обављање међусобно сродних опште правних, материјално-финансијских и административних послова који захтевају непосредну
повезаност и организациону посебност. У Секретаријату се обављају нормативно правни, материјално-финансијски и студијско
аналитички послове из делокруга Секретаријата, нормативно правни послови у вези припреме предлога аката, припреме одлука, општих
аката и других прописа, управни послови из делокруга Секретаријата и послови који се односе на материјално финансијске послове са
аспекта економске политике, материјално финансијски послови који се односе на припрему буџета, финансијског плана, кварталних
планова и извештаја. У Сектору за енергетику обављају се нормативно правни и студијско аналитички послови у области енергетике;
послови који се односе на: рационалну употребу енергије и енергетску ефикасност, коришћење обновљивих извора енергије, развој и
примена свих видова енергије.
Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, у складу са законом, обавља послове покрајинске управе у области
геологије и рударства, који се односе на издавање одобрења и других аката у складу са законом. Програм обухвата послове којима се
уређују мере и активности минералне политике и начин њеног остваривања; услове и начин извођења геолошких истраживања
минералних и других геолошких ресурса; експлоатација минералних сировина и геотермалних ресурса.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Побољшање и доследна примена законских и подзаконских аката у области енергетике и минералних сировина, опреме под притиском,
електроенергетике, рударства и геологије.

Индикатор 1.1

Назив: број извршених инспекцијских контрола и поступања по представкама странака
- енергетика (електроенергетска инспекција и инспекција опреме под притиском)
Извор верификације: службена евиденција ПСЕГС

Базна

2021

2022

2023

282

320

320

320

Коментар: Базна вредност представља број поступања покрајинске инспекције у Секретаријатау током 2018. године по службеној
дужности и по захтевима странака у оквиру своје надлежности. Број инспекцијских надзора и поступања по представкама странака енергетика (електроенергетска инспекција и инспекција опреме под притиском) у 2020. години је дат уважавајући целокупну ситуацију
проузроковану пандемијом заразне болести ЦОВИД-19 и ванредним мерама уведеним у Републици Србији. Процена за 2021. годину и
2022. годину је извршена на бази 2020. године.
Индикатор 1.2

Назив: број извршених инспекцијских контрола и поступања по представкама странака
- минералне сировине (рударски и геолошки инспектори)
Извор верификације: службена евиденција ПСЕГС

Базна

2021

2022

2023

155

150

150

150

Коментар: Базна вредност представља број поступања покрајинске инспекције у Секретаријату током 2017. године по службеној
дужности и по захтевима странака у оквиру своје надлежности. У 2016. години 4 инспектора су отишла у старосну пензију тако да је
број поступања у 2017. години био мањи. Током 2018. године запослена су два инспектора од планираних четворо, те се по завршетку
2019. године очекује тачнији подаци о извршеним инспекцијским контролама.

Циљ 2

Индикатор 2.1

Унапређење енергетског планирања на локалном и регионалном нивоу и праћење енергетске политике и политике минералних
сировина; учешће у раду радних група за израду закона, акционих планова, подзаконских и других аката, планске документације и
доставе података из делокруга рада сектора за енергетику и за минералне сировине
Назив: број датих мишљења на разна документа (нацрте закона, подзаконска акта,
акционе планове, стратешка документа, пројекте, решења...) и мишљења за
Правобранилаштво АП Војводине
Извор верификације: подаци из евиденције ПСЕГС

Базна

2021

2022

2023

1

1

1

1

Коментар: Базна вредност се односи на број датих мишљења у 2019. години. У рубрикама "2021, 2022 и 2023" исказан је очекивани
број датих мишљења годишње - индикатор излазног разултата
Индикатор 2.2

Назив: број радних група/тела у чијем раду учествују представници Секретаријата, у
циљу спровођења и праћења енергетске политике у области нафте, гаса, електричне и
топлотне енергије, енергетске ефикасности, обновљивих извора енергије
Извор верификације: подаци из евиденције ПСЕГС
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Базна

2021

2022

2023

1

1

1

1
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Коментар: Базна вредност се односи на број радних група/тела у чијем су раду учествовали представници Секретаријата у 2019. години.
У рубрикама "2021, 2022 и 2023" исказан је очекивани број радних група/тела у чијем раду ће учествовати представници Секретаријата.
смањује зато што је већина подзаконских аката већ донета
Индикатор 2.3

Назив: број датих услова/мишљења на планску документацију
Извор верификације: подаци из евиденције ПСЕГС

Базна
47

2021
40

2022
40

2023
40

Коментар: Базна вредност се односи на број датих услова/мишљења на планску документацију (просторни план, план генералне
регулације, план детаљне регулације, просторни план подручја посебне намене итд) од стране сектора за енергетику и сектора за
минералне сировине у 2019. години. Подаци за базну вредност су узети из интерне евиденције Секретаријата из 2019. године. Подаци су
важни за годишње извештаје о раду. У рубрикама "2021, 2022 и 2023" исказан је очекивани број датих услова/мишљења, а који зависи
од броја примљених захтева.
Индикатор 2.4

Назив: број захтева на основу којих су достављени подаци другим
институцијама/органима/субјектима
Извор верификације: подаци из евиденције ПСЕГС

Базна

2021

2022

2023

41

25

25

25

Коментар: Базна вредност се односи на број захтева на основу којих су достављени подаци другим институцијама из делокруга рада
сектора за енергетику и за минералне сировине (путем дописа,он лине попуне упитника или на други начин) у 2019. години, као и број
датих мишљења-сагласности на Програм мера за унапређење услова живота локалне самоуправе, на које у складу са чланом 160. став
5. Закона о рударству и геолошким истраживањима ("Службени гласник РС", број 101/15), Покрајински секретаријат за енергетику,
грађевинарство и саобраћај даје сагласност; У рубрикама "2021, 2022 и 2023" исказан је очекивани број датих услова/мишљења, а који
зависи од поднетих захтева од стране других институција/субјеката

Циљ 3
Индикатор 3.1

Ефикасност и законитост управних аката у првостепеном управном поступку у надлежности Секретаријата
Назив: Проценат издатих одобрења за примењена геолошка истраживања у односу на
број поднетих захтева
Извор верификације: Годишњи извештај

Базна

2021

2022

2023

70

70

70

70

Коментар: Базна година је 2019. Од укупног броја захтева у току године дат је проценат решених захтева, а остатак захтева је у поступку
решавања и они се решавају у току наредне године.
Индикатор 3.2

Назив: Проценат издатих потврда о резервама у односу на број поднетих захтева
Извор верификације: Годишњи извештај

Базна
80

2021
80

2022
80

2023
80

Коментар: Базна година је 2019. Од укупног броја захтева у току године дат је проценат решених захтева, а остатак захтева је у поступку
решавања и они се решавају у току наредне године.
Индикатор 3.3

Назив: Проценат издатих одобрења за експлоатацију у односу на број поднетих захтева
Извор верификације: Годишњи извештај

Базна
70

2021
70

2022
70

2023
70

Коментар: Базна година је 2019. Од укупног броја захтева у току године дат је проценат решених захтева, а остатак захтева је у поступку
решавања и они се решавају у току наредне године.
Индикатор 3.4

Назив: Проценат издатих одобрења за извођење рударских радова у односу на број
поднетих захтева
Извор верификације: Годишњи извештај

Базна

2021

2022

2023

60

60

60

60

Коментар: Базна година је 2019. Од укупног броја захтева у току године дат је проценат решених захтева, а остатак захтева је у поступку
решавања и они се решавају у току наредне године.
Индикатор 3.5

Назив: Проценат издатих одобрења за употребу рударских објеката у односу на број
поднетих захтева
Извор верификације: Годишњи извештај

Базна

2021

2022

2023

90

90

90

90

Коментар: Базна година је 2019. Од укупног броја захтева у току године дат је проценат решених захтева, а остатак захтева је у поступку
решавања и они се решавају у току наредне године.
Циљ 4
Индикатор 4.1

Проценат уступљених података и документације основних геолошких истраживања (која се финансирају из будзета РС) на коришћење
Назив: Проценат датих листова основне геолошке карте (ОГК) размере 1:100.000, на
коришћење у односу на број поднетих захтева
Извор верификације: Годишњи извештај

Базна

2021

2022

2023

95

95

95

95

Коментар: Базна година је 2019. Од укупног броја захтева у току године дат је проценат решених захтева, а остатак захтева је у поступку
решавања и они се решавају у току наредне године.
Циљ 5
Индикатор 5.1

Праћење стања у области енергетике, рударства и геологије
Назив: Број израђених информација које се разматрају на седницама Покрајинске владе
Извор верификације: службена евиденција ПСЕГС

Базна
2

2021
2

2022
2

2023
2

Коментар: Базна вредност представља број израђених информација у Секретаријатау током 2020. године. У рубрикама "2021, 2022 и
2023" исказана је очекивани број информација-индикатор излазног резултата
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

1400 Покрајински секретаријат за енергетику, грађавинарство и саобраћај
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 05011011
ПА
05011011 Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и рад комисија за полагање
стручних испита као и Комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на територији АП
Војводине
Програм
0501 Планирање и спровођење енергетске политике
Функција
430 - Гориво и енергија

12.000.000,00

Сврха

Организовање и рад комисија за полагање стручних испита у Секретаријату у области енергетике, рударства и геолошких истраживања
као и Комисије за утврђивање и оверу резерви минералних сировина на територији АП Војводине

Правни основ

Закон о енергетици; Закон о рударству и геолошким исраживањима, Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У области енергетике, Секретаријат у складу са законом организује полагање стручног испита за: обављање послова у објектима за
транспорт, дистрибуцију и складиштење природног гаса, обављање послова за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије,
обављање стручних послова при експлоатацији минералних сировина, обављање послова израде пројеката и елабората и извођења
геолошких истраживања и за утврђивање и оверу резерви минералних сировина за територију АП Војводине.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

НЕ
Провера стручне оспособљености кроз организовање полагања стручних испита из области енергетике, рударства и геолошких
истраживања
Назив: Број издатих решења о одобравању полагању стручног испита-област
Базна
2021
2022
2023
енергетике (природни гас и електрична енергија)
Извор верификације: службена евиденција ПСЕГС о броју примљених пријава и
28
10
10
10
издатих решења за полагање стручних испита
Коментар: Исказана базна вредност је број издатих решења о одобравању полагања стручног испита у 2019. години у области
енергетике. У рубрикама "2021, 2022 и 2023" исказан је очекиван број кандидата који полажу стручне испите у области природног гаса
и електричне енергије - индикатор излазног резултата. Број се смањује зато што не постоји потреба за новим запосленим у енергетским
објектима, с обзиром да сви енергетски субјекти већ имају запослена лица са положеним стручним испитом

Индикатор 1.2

Назив: Број издатих уверења о положеном стручном испиту-област енергетике
(природни гас и електрична енергија)
Извор верификације: службена евиденција ПСЕГС о броју уверења о положеним
стручним испитима

Базна

2021

2022

2023

15

8

8

8

Коментар: Исказана базна вредност је број издатих уверења о положеном стручном испиту у 2018. години у области енергетике. У
рубрикама "2021, 2022 и 2023" исказан је очекиван број кандидата који полажу стручне испите у области природног гаса и електричне
енергије - индикатор излазног резултата. Број се смањује зато што не постоји потреба за новим запосленим у енергетским објектима, с
обзиром да сви енергетски субјекти већ имају запослена лица са положеним стручним испитом
Индикатор 1.3

Назив: Број издатих решења о одобравању полагања стручног испита-област
минералних сировина (рударства и геологије)
Извор верификације: службена евиденција ПСЕГС о броју примљених пријава и
издатих решења за полагање стручних испита

Базна

2021

2022

2023

75

50

50

50

Коментар: Исказана базна вредност је број издатих решења о положеном стручном испиту у 2019. години. У рубрикама "2021, 2022 и
2023" исказан је очекиван број издатих решења - индикатор излазног резултата
Индикатор 1.4

Назив: Број издатих уверења о положеном стручном испиту-област минералних
сировина (рударства и геологије)
Извор верификације: службена евиденција ПСЕГС о броју уверења о положеним
стручним испитима

Базна

2021

2022

2023

57

50

50

50

Коментар: Исказана базна вредност је број издатих уверења у 2019. години у области рударства и геологије. У рубрикама "2021, 2022 и
2023" исказан је очекиван број уверења о положеном стручном испиту - индикатор излазног резултата.
Циљ 2
Индикатор 2.1

Утврђивање и овера минералних резерви на територији АПВ
Назив: број одржаних седница у 2021. години на којима су разматрани пристигли
захтеви за оверу минералних резерви АП Војводине
Извор верификације: службена евиденција ПСЕГС

Базна

2021

2022

2023

11

12

12

12

Коментар: :Базна вредност се односи на број седница Комисије за утврђивање и оверу резерви минералних сировина за територију
Аутономне покрајине Војводине, одржаних у 2019. години. У рубрикама ''2021, 2022 и 2023'' исказан је процењен број седница који ће
се одржати. Индикатори усклађени са током пословања.
Индикатор 2.2

Назив: Број обрађених елабората и анекса елабората за утврђивање и оверу
минералних резерви на територији АПВ, у 2021. години
Извор верификације: Службена евиденција ПСЕГС

80

Базна

2021

2022

2023

98

90

90

90

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

Коментар: Базна вредност се односи на број обрађених елабората и анекса елабората за утврђивање и оверу минералних резерви на
територији АПВ, у 2019. години. У рубрикама "2021, 2022 и 2023" исказан је процењен број елабората и анекса елабората за
утврђивање и оверу минералних резерви на територији АПВ који ће бити обрађени. Индикатори усклађени са током пословања.
1400 Покрајински секретаријат за енергетику, грађавинарство и саобраћај
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 05011015
05011015 Манифестација "Међународни дани енергетике и инвестиција"
Програм
0501 Планирање и спровођење енергетске политике
430 - Гориво и енергија
Функција

3.000.000,00

Сврха

Промовисање значаја повећања енергетске ефикасности (ЕЕ) и коришћења обновљивих извора енергије (ОИЕ)

Правни основ

Статут Аутономне покрајине Војводине , члан 27. наслов 8. -Приређивање сајмова и других привредних манифестација Одредба члана
15. Закона о енергетици. Одредба члана 63. Закона о ефикасном коришћењу енергије, Национални акциони план за коришћење
обновљивих извора енергија Републике Србије-НАПОИЕ до 2020. године, Покрајинска скупштинска одлука о програму развоја АП
Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију циља приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године
Регионални просторни план Аутономне Покрајине Војводине .

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Ова програмска активност подразумева техничку и програмску организацију сајамске манифестације МЕЂУНАРОДНИ ДАНИ
ЕНЕРГЕТИКЕ И ИНВЕСТИЦИЈА на Новосадском Сајму, која се годинама традиционално одржава у марту месецу. Циљ
манифестације је ширење знања, размена искустава и промовисање повећања енергетске ефикасности и коришћења обновљивих извора
енергије. У оквиру манифестације Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај има свој штанд у изложбеном
делу на коме заинтересовани могу да воде пословне разговоре. У оквиру манифестације се одржавају различите конференције са темама
у вези актуелне законске регулативе у области енергетике, савремених технологија у области енергетске ефикасности и обновљивих
извора енергије, примера добре праксе. Манифестацији присуствују представници енергетских субјеката Универзитета, државних,
образовних и других институција и установа, привредника, грађана и др.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

НЕ
Промоција значаја повећања ЕЕ и примене ОИЕ
Назив: Број презентованих радова
Извор верификације: Подаци из ПСЕГС

Базна
57

2021
50

2022
50

2023
50

Коментар: Базна вредност се односи на укупан број презентованих радова у 2020. години. У рубрикама ''2021, 2022. и 2023'' исказан је
очекивани број презентованих радова -индикатор излазног разултата.
Индикатор 1.2

Назив: Број присутних и посетилаца
Извор верификације: Подаци из ПСЕГС

Базна
400

2021
400

2022
400

2023
400

Коментар: Базна вредност се односи на број посетилаца у 2020. години. У рубрикама ''2021, 2022. и 2023'' исказан је очекивани број
посетилаца-индикатор излазног разултата.
Циљ 2
Индикатор 2.1

Унапређење међународне институционалне сарадње
Назив: Број предавача из иностранства
Извор верификације: Подаци из ПСЕГС

Базна
6

2021
4

2022
4

2023
4

Коментар: Базна вредност се односи на 2020. годину. У рубрикама ''2021, 2022. и 2023'' исказано је очекивано учешће представника из
иностранства-индикатор излазног разултата.
1400 Покрајински секретаријат за енергетику, грађавинарство и саобраћај
ПЈ
ПРОЈЕКАТ 05014016
05014016 Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима
Програм
0501 Планирање и спровођење енергетске политике
Функција
430 - Гориво и енергија

6.000.000,00

Сврха

Сврха пројекта је замена фосилних горива у пољопривредним газдинствима соларном енергијом, као обновљивим извором енергије,
чиме се остварује подршка руралном развоју, повећање енергетске самосталности газдинстава и смањење трошкова за енергију, а тиме и
већу конкурентност пољопривредних производа

Правни основ

Закон о енергетици, Закон о ефикасном коришћењу енергије .
Национални акциони план за коришћење обновљивих извора енергија Републике Србије-НАПОИЕ до 2020. године,
Покрајинска скупштинска одлука о програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију циља
приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године . Предвиђено Акционим планом за реализацију Програма развоја АП
Војводине, Мера 2.2 Енергетски одрживе фарме и Мера 3.7 Примена соларне енергије у заливним системима.
Регионални просторни план Аутономне покрајине Војводине.

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
81

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

Опис

Пројекат обухвата расписивање јавног конкурса и доделу бесповратних подстицајних средстава за реализацију идејних/главних
пројеката коришћења соларне енергије, као обновљивих извора енергије, у регистрованим пољопривредним газдинствима, на
територији Аутономне покрајине Војводине; суфинансира се набавка и монтаже нових фотонапонских соларних панела са пратећом
опремом за аутономно генерисање и напајање електричном енергијом на фармама, као и набавка и монтажа нових соларних пумпних
система за наводњавање

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

НЕ
Коришћење соларне енергије на фармама - уградња фотонапонских панела (намена А)
Назив: Број фарми животиња на којима ће се извршити уградња фотонапонских панела
Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС

Базна
10

2021
0

2022
0

2023
0

Коментар: Базна вредност се односи на пројекте реализоване у 2019. години. У рубрикама ''2021, 2022 и 2023" исказан је очекиван број
фарми животиња којима ће бити дата средства за уградњу фотонапонских модула. Индикатори су усклађени са планираним средствима
за реализацију пројекта
Индикатор 1.2

Назив: Инсталисана снага фотонапонских панела у кW
Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС

Базна
77

2021
0

2022
0

2023
0

Коментар: Базна вредност односи се на пројекте реализоване у у 2019. години. У рубрикама ''2021, 2022 и 2023" исказана је очекивана
вредност инсталисане снаге након реализованих пројеката.
Индикатор 1.3

Назив: Производња електричне енергије из соларне електране у кWх/год.
Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС

Базна
99345

2021
0

2022
0

2023
0

Коментар: Базна вредност се односи на пројекте одобрене у току 2019. године. У рубрикама "2021, 2022 и 2023" исказана је очекивана
производња електричне енергије у кWх на годишњем нивоу, након реализације пројеката-индикатор излазног резултата.
Индикатор 1.4

Назив: Ефективност инвестирања - Период поврата инвестиције
Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС

Базна
5

2021
0

2022
0

2023
0

Коментар: Базна вредност односи се на пројекте реализоване у 2019. години. У рубрикама "2021, 2022 и 2023" исказана је очекивана
вредност периода поврата инвестиције
Циљ 2
Индикатор 2.1

Коришћење соларне енергије у системима за наводњавање (Намена Б)
Назив: Број пољопривредних газдинстава на којима се инсталишу фотонапонски
системи за наводњавање
Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС

Базна

2021

2022

2023

3

10

10

10

Коментар: Базна вредност се односи на број пољопривредних газдинстава на којима се инсталишу фотонапонски системи за
наводњавање, који су суфинансирани у току 2019. године. У рубрикама "2021, 2022 и 2023" исказан је очекивани број идејних/главних
пројекта - индикатор излазног резултата.
Индикатор 2.2

Назив: Инсталисана снага инсталисаних фотонапонских система за соларно
наводњавање (изражено у кW)
Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС

Базна

2021

2022

2023

14

20

20

20

Коментар: :Базна вредност се односи на снагу фотонапоснких система за производњу електричне енергије (изражену у кW) у току 2019.
године. У рубрикама "2021, 2022 и 2023" исказана је очекивана снага фотонапонских система за пројекте који ће се реализовати индикатор излазног резултата.
Индикатор 2.3

Назив: Смањење потрошње енергије/енергента на годишњем нивоу исказана у кWх.
Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС

Базна
10886

2021
10000

2022
10000

2023
10000

Коментар: :Базна вредност се односи на пројекте одобрене у току 2019. године. У рубрикама "2021, 2022 и 2023" исказано је очекивано
смањење потрошње енергента за наводњавање на годишњем нивоу за предвиђени број корисника, након реализације
пројеката-индикатор излазног резултата. Уколико се узима просек од 2 л/х потрошње дизела, 7х дневно и 100 дана у сезони заливања.
Индикатор 2.4

Назив: Ефективност инвестирања - Период поврата инвестиције
Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС

Базна
4

2021
4

2022
4

2023
4

Коментар: :Базна вредност односи се на пројекте реализоване у 2019. години. У рубрикама "2021, 2022 и 2023" исказана је очекивана
вредност периода поврата инвестиције
Циљ 3

Повећање учешћа регистрованих пољопривредних газдинстава (РПГ) чији су носиоци жене у коришћењу средстава

Индикатор 3.1

Назив: Број пољопривредних газдинстава чији су носиоци жене
Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС

Базна
9

2021
5

2022
5

2023
5

Коментар: Базна вредност се односи на број пољопривредних газдинстава, чији су носиоци жене, на којима се користи соларна енергија,
за пројекте који су суфинансирани у току 2019. године за обе намене (А и Б). У рубрикама "2021, 2022 и 2023" исказан је очекивани
број пољопривредних газдинстава чији су носиоци жене - индикатор излазног резултата. Индикатор се односи за намену Б.
Индикатор 3.2

Назив: Удео РПГ чији су носиоци жене (којима су додељена средства на конкурсу) у
односу на укупан број РПГ којима су додељена средства (изражено у %)
Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС

82

Базна

2021

2022

2023

66

50

50

50

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

Коментар: Базна вредност се односи на удео пољопривредних газдинстава чији су носиоци жене у односу на укупан број газдинстава на
којима се реализовао пројекат примене соларне енергије путем фотонапонских модула, за пројекте који су суфинансирани у току 2019.
године, за обе намене (А и Б. У рубрикама "2021, 2022 и 2023" исказан је очекивани удео пољопривредних газдинстава чији су носиоци
жене - индикатор излазног резултата (намена Б).
0502 Енергетска ефикасност
1400 Покрајински секретаријат за енергетику, грађавинарство и саобраћај
Назив
Енергетска ефикасност
Сектор
05 Енергетика, минералне сировине и рударство
Сврха
Подстицаји за унапређење енергетске ефикасности

67.000.000,00
67.000.000,00

Правни основ

Закон о енергетици, Закон о ефикасном коришћењу енергије .
Национални акциони план за обновљиве изворе енергије (НАПОИЕ) до 2020. године . Предвиђено Акционим планом за реализацију
Програма развоја АП Војводине, Мере: 2.2; 2.10. и 3.7.
Покрајинска скупштинска одлука о програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију циља
приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године .
Регионални просторни план Аутономне покрајине Војводине.

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Програм обухвата послове који доприносе подстицању унапређења енергетске ефикасности кроз реализацију пројеката за унапређење
енергетске ефикасности и подизање свести о значају ефикасног коришћења енергије; Припрему мишљења на предлоге законских и
подзаконских аката других инстутуција, идентификацију и предлагање и спровођење пројеката из области енергетске ефикасности,
учешће у активностима за приступање Европској унији. Учешће у раду Радних група и других тела у области енергетске ефикасности.

Циљ 1
Индикатор 1.1

Смањење потрошње енергије
Назив: Просечна годишња уштеда енергије у односу на базно стање потрошње
енергије пре реализације пројеката (изражена у %)
Извор верификације: Подаци су преузети за 2020. годину из евиденције ПСЕГС, у
складу са донетом одлуком о расподели средстава, по расписаном и реализованом
јавном конкурсу за ову намену (штедљиву расвету).

Базна

2021

2022

2023

65

65

65

65

Коментар: Базна вредност се односи на просечну уштеду енергије по спроведеном јавном конкурсу за ове намене током 2020 године. У
рубрикама ''2021, 2022. и 2023.'' исказана је очекивана уштеда енергије, након реализације пројеката, на годишњем нивоу, изражена у
процентима-индикатор излазног разултата.
1400 Покрајински секретаријат за енергетику, грађавинарство и саобраћај
ПРОЈЕКАТ 05024001
ПЈ
05024001 Штедљива расвета
Програм
0502 Енергетска ефикасност
Функција
430 - Гориво и енергија

45.000.000,00

Сврха

Подстицаји за унапређење енергетске ефикасности-смањење потрошње електричне енергије за осветљење уз очување или побољшање
осветљења, а такође и заштита животне средине кроз смањење емисије угљен-диоксида као последицасмањења количине електричне
енергије потребне за осветљење локација на којима се врши реализација пројеката

Правни основ

Закон о енергетици , Закона о ефикасном коришћењу енергије, Национални акциони план за обновљиве изворе енергије (НАПОИЕ) до
2020. године, Покрајинска скупштинска одлука о програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за
реализацију циља приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године, Предвиђено Акционим планом за реализацију
Програма развоја АП Војводине, Мера 2.10 Штедљива јавна расвета. Регионални просторни план Аутономне Покрајине Војводине

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Овај Пројекат подразумева доделу бесповратних подстицајних средстава јавним установама за реализацију пројеката штедљиве
расвете, односно за замену постојећих светиљки штедљивим изворима светлости;

Опис

Капитална
улагања
ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

Расподела планираних средстава врши се након спроведеног јавног конкурса, који се објављује у складу са донетим Правилником којим
се ближе уређују питања намене средстава, поступка додељивања средстава, критеријуми за доделу средстава као и друга питања од
значаја за реализацију програма.
НЕ
НЕ
Уштеда електричне енергије
Назив: Просечна годишња уштеда електричне енергије(изражена у %)
Извор верификације: Подаци за 2020. годину преузети су из евиденције ПСЕГС, у
складу са донетим одлукама о расподели средстава

83

Базна

2021

2022

2023

69

69

69

69

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

Коментар: Базна вредност представља уштеду електричне енергије за пројекте штедљиве унутрашње и штедљиве јавне расвете који су
одобрени и реализовани у 2020. години. У рубрикама ''2021, 2022 и 2023'' исказана је очекивана уштеда ел.енергије, након реализованог
пројекта штедљиве расвете, на годишњем нивоу, изражена у процентима-индикатор излазног резултата.
Индикатор 1.2

Назив: Просечна годишња уштеда електричне енергије (изражена у МWх)
Извор верификације: Подаци за 2020. годину преузети су из евиденције ПСЕГС, у
складу са донетим одлукама о расподели средстава

Базна

2021

2022

2023

1456

1450

1450

1450

Коментар: Базна вредност представља уштеду електричне енергије за пројекте штедљиве јавне расвете који су одобрени и реализовани у
2020. години. У рубрикама ''2021, 2022 и 2023'' исказана је очекивана уштеда ел.енергије, након реализованог пројекта штедљиве
расвете, на годишњем нивоу, изражена у МWх-индикатор излазног резултата.
Циљ 2
Индикатор 2.1

Заштита животне средине
Назив: Просечно годишње смањење емисије угљен-диоксида ЦО2 (изражено у %)
Извор верификације: Подаци за 2020. године преузети су из евиденције ПСЕГС, у
складу са донетим одлукама о расподели средстава

Базна

2021

2022

2023

69

69

69

69

Коментар: Базна вредност је просечно смањење емисије за пројекте штедљиве унутрашње и штедљиве јавне расвете који су одобрени и
реализовани у 2020. години. У рубрикама ''2021, 2022 и 2023'' исказано је очекивано смањење емисије, након реализованог пројекта, на
годишњем нивоу, изражено у процентима-индикатор излазног разултата.
Индикатор 2.2

Назив: Просечно годишње смањење емисије ЦО2 (изражено у тонама)
Извор верификације: Подаци за 2020. годину преузети су из евиденције ПСЕГС, у
складу са донетим одлукама о расподели средстава

Базна

2021

2022

2023

771

770

770

770

Коментар: Базна вредност је просечно смањење емисије за пројекте штедљиве јавне расвете који су одобрени и реализовани у 2020.
години. У рубрикама ''2021, 2022 и 2023'' исказано је очекивано смањење емисије, након реализованог пројекта, на годишњем нивоу,
изражено у тонама-индикатор излазног разултата. (Напомена: повећана је вредност индикатора због повећања износа средстава за ове
намене у 2019. години)
Циљ 3
Индикатор 3.1

Број реализованих пројеката штедљиве расвете
Назив: Укупан број пројеката штедљиве расвете (број уговора)
Извор верификације: Подаци за 2020. годину преузети су из евиденције ПСЕГС, у
складу са донетим одлукама о расподели средстава

Базна

2021

2022

2023

28

25

25

25

Коментар: Базна вредност се односи на број пројеката (уговора) штедљиве унутрашње и штедљиве јавне расвете у 2020. години. У
рубрикама ''2021, 2022 и 2023'' исказан је очекивани број пројеката (уговора) који ће се реализовати на годишњем нивоу - индикатор
излазног резултата. (Напомена: повећана је вредност индикатора због повећања износа средстава за ове намене)
Циљ 4
Индикатор 4.1

Постизање/Остварење ефективног инвестирања
Назив: Период отплате инвестиције
Извор верификације: :Подаци за 2020. годину преузети су из евиденције ПСЕГС, у
складу са донетим одлукама о расподели средстава

Базна

2021

2022

2023

5

5

5

5

Коментар: Базна вредност се односи на период отплате инвестиције у 2020. години. У рубрикама ''2021, 2022 и 2023'' исказан је
очекивани период отплате инвестиција, које ће се остварити након реализације пројекта, на годишњем нивоу-индикатор излазног
разултата.
1400 Покрајински секретаријат за енергетику, грађавинарство и саобраћај
ПЈ
ПРОЈЕКАТ 05024005
05024005 Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије
Програм
0502 Енергетска ефикасност
Функција
430 - Гориво и енергија

2.000.000,00

Сврха

Подстицаји невладиним организацијама и непрофитним институцијама за финансирање и суфинансирање пројеката за унапређење
сазнања деце у предшколским установама, као и ученика основних и средњих школа на подручју АП Војводине о ефикасном
коришћењу енергије

Правни основ

Закон о ефикасном коришћењу енергије , Национални акциони планом за обновљиве изворе енергије (НАПОИЕ) до 2020. године

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Пројекат унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије подразумева финансирање и суфинансирање кроз доделу
бесповратних подстицајних средстава, као помоћ невладиним организацијама и непрофитним институцијама за реализацију пројеката
за унапређење сазнања деце у предшколским установама, као и ученика основних и средњих школа на подручју АП Војводине о
ефикасном коришћењу енергије на територији АП Војводине. Унапређење сазнања деце и ученика се спроводи кроз обуке, радионице и
конкретне акције усмерене у циљу повећања енергетске ефикасности.
Расподела планираних средстава врши се након спроведеног јавног конкурса, а у складу са донетим Правилником којим се ближе
уређују питања намене средстава, поступка додељивања средстава, критеријуми за доделу средстава као и друга питања од значаја за
реализацију програма.
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Капитална
улагања
ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

УКУПНА СРЕДСТВА

НЕ
НЕ
Број пројеката за унапређење сазнања деце о ЕЕ
Назив: Број пројеката (потписаних уговора) за унапређење сазнања деце у
предшколским установама и школама о ЕЕ на територији АП Војводине
Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС

Базна

2021

2022

2023

36

12

12

12

Коментар: Базна вредност се односи на број пројеката (уговора) за унапређење сазнања деце у предшколским установама и школама на
територији АП Војводине и за 2019. години. У рубрикама '2021., 2022. и 2023'' исказан је очекивани број пројеката (уговора) на
годишњем нивоу-индикатор излазног резултата
1400 Покрајински секретаријат за енергетику, грађавинарство и саобраћај
ПЈ
ПРОЈЕКАТ 05024008
05024008 Уградња котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП
Војводине
Програм
0502 Енергетска ефикасност
Функција
430 - Гориво и енергија

20.000.000,00

Сврха

Смањење потрошње финалне енергије уградњом котлова са већим степеном корисног дејства

Правни основ

Закон о енергетици, Закон о ефикасном коришћењу енергије .
Национални акциони план за обновљиве изворе енергије (НАПОИЕ) до 2020. године .
Покрајинска скупштинска одлука о програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију циља
приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године. Предвиђено Акционим планом за реализацију Програма развоја АП
Војводине, Мера 2.10 Ревитализација постојећих објекта јавног сектора у неразвијеним општинама применом мера енергетске
ефикасности у зградарству.
Регионални просторни план Аутономне покрајине Војводине.

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У јавним установама евидентна је велика потрошња енергије која се користи за грејање као и за загревање топле потрошне воде. Један
од разлога велике потрошње је старост постојећих котлова, непоузданост у функционисању, смањен степен корисности, стога постоји
веома велика потреба замене тих котлова и уградња нових котлова са већим степеном корисног дејства. На овај начин постиже се већа
енергетска ефикасност, као и значајне уштеде у буџету, с обзиром да се ови трошкови енергије финансирају из буџетских средстава.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ
Уштеда топлотне енергије
Назив: Укупан број јавних установа у којима ће се извршити замена котлова (број
уговора који су потписани)
Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС

Циљ 1
Индикатор 1.1

Базна

2021

2022

2023

9

8

8

8

Коментар: Базна вредност се односи на укупан број пројеката за замену котлова на фосилна горива у јавним установама, који су
финансирани 2018. године. У рубрикама 2021., 2022. и 2023' исказан је очекивани број установа у којима ће се извршити замена котла
на годишњем нивоу-индикатор излазног резултата. Планирани број је већи јер је исказана велика заинтересованост, за наредне конкурсе
од стране јавних установа.
Индикатор 1.2

Назив: Просечна годишња уштеда топлотне енергије у јавним установама са којима су
потписани уговори о додели бесповратних средстава, (изражена у %).
Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС

Базна

2021

2022

2023

20

20

20

20

Коментар: Базна вредност се односи на уштеду топлотне енергије у току 2018. године. У рубрикама '2021., 2022. и 2023' је исказана
очекивана уштеда топлотне енергије у процентима, на годишњем нивоу, у јавним установама након реализације пројеката, јер се
предвиђа да ће ефикаснији котлови допринети тој уштеди.
Индикатор 1.3

Назив: Инсталисана снага котлова у кW
Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС

Базна
2765

2021
3000

2022
3000

2023
3000

Коментар: Базна вредност се односи на укупну инсталисану снагу котлова у МW према појединачним пројектима у јавним установама
тј.објектима у 2018.години. У рубрикама 2021., 2022. и 2023 је исказана очекивана инсталисана снага котлова на годишњем нивоу, у
јавним установама након реализације пројеката.
Циљ 2
Индикатор 2.1

Смањење потрошње електричне енергије и емисије ЦО2
Назив: Смањење потрошње електричне енергије на годишњем нивоу (изражено у %)
Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС

Базна
10

2021
10

2022
10

2023
10

Коментар: Очекује се смањење потрошње електричне енергије у јавним установама, у којима ће бити замењени котлови, услед
модернизације целе котларнице. Базна вредност се односи на 2018. годину. У рубрикама '2021., 2022. и 2023' је исказана очекивано
смањење потрошње електричне енергије у процентима, на годишњем нивоу, у јавним установама након реализације пројеката. Нови
котлови ће трошити и мање електричне енергије.
Индикатор 2.2

Назив: Смањена емисија СО2 на годишњем нивоу (изражено у %)
Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕГС
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Базна
30

2021
30

2022
30

2023
30
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УКУПНА СРЕДСТВА

Коментар: Очекује се смањење емисије СО2 услед смањења потрошње горива и смањења потрошње електричне енергије за рад
котларнице. Базна вредност се односи на пројекте реализоване у јавним установама у 2018. години. У рубрикама '2021., 2022. и 2023 су
исказане очекиване вредности смањења емисија у процентима након реализације пројеката. Проценат не зависи од броја котла или
инсталисане снаге, већ само од врсте енергента ако се мењало.
Циљ 3
Индикатор 3.1

Постизање/Остварење ефективног инвестирања
Назив: Период отплате инвестиције
Извор верификације: Подаци до 2018. године преузети су из евиденције ПСЕГС, у
складу са донетим одлукама о расподели средстава

Базна

2021

2022

2023

5

5

5

5

Коментар: Базна вредност се односи на период отплате инвестиције у 2018. години. Подаци су узети из пројеката одобрених и
завршених у 2018. години. Информације о периоду отплате су важне за оцену ефикасности инвестирања у енергетску ефикасност. У
рубрикама '2021., 2022. и 2023'' исказан је очекивани период отплате инвестиција, које ће се остварити након реализације пројекта, на
годишњем нивоу-индикатор излазног разултата.
0503 Управљање минералним ресурсима
1400 Покрајински секретаријат за енергетику, грађавинарство и саобраћај
Назив
Управљање минералним ресурсима
Сектор
05 Енергетика, минералне сировине и рударство

1.450.000,00
1.450.000,00

Сврха

Праћење стања и надзор у области геолошких истраживања и рударства на територији АП Војводине

Правни основ

Закон о рударству и геолошким истраживањима, са подзаконским актима, Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине
Војводине ,Закон о општем управном поступку

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Управно правни и студијско-аналитички послови у области геолошких истраживања и рударства на територији АП Војводине

Циљ 1

Законитост у области геологије и рударства
Назив: Проценат решених предмета у првостепеном управном поступку
Извор верификације: Годишњи извештај

Индикатор 1.1

Базна
74

2021
80

2022
80

2023
80

Коментар: Базна година је 2019. Од укупног броја захтева у току године дат је проценат решених захтева, а остатак захтева је у поступку
решавања и они се решавају у току наредне године.
Циљ 2
Индикатор 2.1

Индикатор 2.2

Студијско-аналитички послови у области геологије и рударства
Назив: Израда Биланса минералних ресурса и резерви, ресурса и резерви подземних
вода и геотермалних ресурса
Извор верификације: Израђен Биланс минералних ресурса и резерви, ресурса и резерви
подземних вода и геотермалних ресурса
Коментар: Базна година је 2019.
Назив: Катастар и информациони систем у области геологије и рударства
Извор верификације: Унос података у апликацију ГеолИЕП и апликацију Канаков

Базна

2021

2022

2023

2

2

2

2

Базна
100

2021
100

2022
100

2023
100

Коментар: Базна година је 2019. Унос података у апликације је изражен у процентима на годишњем нивоу.
Индикатор 2.3

Назив: Коришћење података и документације основних геолошких истраживања
Извор верификације: Број датих издатих карата кроз документације на трајно
коришћење

Базна

2021

2022

2023

90

90

90

90

Коментар: Базна година је 2019. Од укупног броја захтева у току године дат је проценат решених захтева, остатак захтева је у поступку
решавања и они се решавају у току наредне године.
1400 Покрајински секретаријат за енергетику, грађавинарство и саобраћај
ПРОЈЕКАТ 05034002
ПЈ
05034002 Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства
АрцГис
Програм
0503 Управљање минералним ресурсима
430 - Гориво и енергија
Функција
Сврха

500.000,00

Надзор у области геолошких истраживања и експлоатације минералних сировина и геотермалних ресурса

Одговорно лице

Закон о рударству и геолошким истраживањима
Регионални просторни план Аутономне покрајине Војводине
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Праћење стања и надзор у области истраживања геолошких ресурса и експлоатације минералних сировина и геотермалних ресурса

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Одржавање софтвера за потребе информационог система у области геолошких истраживања и рударства

Правни основ
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Индикатор 1.1

Назив: Продужетак лиценце софтвера АрцГис
Извор верификације: апликација АрцГис

УКУПНА СРЕДСТВА
Базна
1

2021
1

2022
1

2023
1

Коментар: Развој и одржавање Геолошког информационог система Србије, односно Војводине. У 2016. години је софтвер АрцГис, и у
наредним годинама смо у обавези да продужујемо лиценцу.
1400 Покрајински секретаријат за енергетику, грађавинарство и саобраћај
ПЈ
ПРОЈЕКАТ 05034010
05034010 Допуна и развој геобазе података ГеолИЕП
0503 Управљање минералним ресурсима
Програм
Функција
430 - Гориво и енергија

950.000,00

Сврха

Прикупљање, обрада, праћење и евиденција података у области геолошких истраживања и експлоатације минералних сировина, ресурса
подземних вода и геотермалних ресурса

Правни основ

Закон о рударству и геолошким истраживањима, Регионални просторни план Аутономне покрајине Војводине

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Праћење стања и надзор у области истраживања геолошких ресурса и експлоатације минералних сировина и геотермалних ресурса.
ГеолИЕП апликација и просторна база података омогућавају интегрисано корисничко управљање расположивим просторним подацима,
скуповима текстуалних и нумеричких података и мултимедијалним садржајима везаним за геолошка истраживања, експлоатацију и
лежишта резерви минералних сировина, ресурса подземних вода и геотермалних ресурса

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Ажурирање и унапређење базе података ГеолИЕП, односно ажурирање постојећих и допуна нових података који се односе на истражна
и експлоатациона поља и лежишта резерви минералних сировина, ресурса подземних вода и геотермалних ресурса

Индикатор 1.1

Назив: Ажурирање и унапређење апликације ГеолИЕП
Извор верификације: Апликација ГеолИЕП

Базна
1

2021
1

2022
0

2023
0

Коментар: Ажурирање и допуњавање геобазе података ГеолИЕП за подручје Војводине. У 2017. години је израђена база
података-апликација ГеолИЕП. Подаци за базну годину су узети из 2017. године јер је тад програм почео са радом. У 2021. години ће се
радити на унапређењу апликације, као и на ажурирању и допуњавању, односно уносу нових података. Реализација је предвиђена у 2021.
години.
0601 Подршка приступању Србије ЕУ

145.113.614,44

1100 Покрајински секретаријат за регионални развој међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

145.113.614,44

Назив
Сектор
Сврха
Правни основ
Одговорно лице

Подршка приступању Србије ЕУ
06 Опште услуге јавне управе
Допринос процесу приступања Србије Европској унији
Одлука о оснивању координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији и Национални приоритети за
међународну помоћ (НАД)
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Ефикасна координација органа покрајинске управе и других институција у процесу европских интеграција, подизање административних
капацитета покрајинске управе у вези процеса интеграција и политикама ЕУ, учешће у раду преговарачких група, упознавање јавности о
процесу европских интеграција, учешће у припреми и програмирању за ИПА средства усклађено са секторским и регионалним
приоритетима.

Циљ 1

Подршка грађана АП Војводине у процесу европских интеграција и познавање институција Европске уније

Индикатор 1.1

Назив: Проценат грађана са територије АПВ који подржава чланство у ЕУ
Извор верификације: Студија - Извештај истраживача
Коментар: базна година:2020
Истраживање јавног мњења
истраживање обављено у јануару 2020. године
Јачање свести о потреби родне равноправности у ЕУ
Назив: Проценат знања грађанки АП Војводине који препознају везу између родне
равноправности и друштвено економског развоја
Извор верификације: Извештај истраживача
Коментар: Базна година:2018
Истраживање јавног мњења
Назив: Проценат знања грађана АП Војводине који препознају везу између родне
равноправности и друштвено економског развоја
Извор верификације: Извештај истраживача
Коментар: базна година:2018
Истраживање јавног мњења

Циљ 2
Индикатор 2.1

Индикатор 2.2

87

Базна
51

2021
51

2022
51

2023
52

Базна

2021

2022

2023

38

40

40

40

Базна

2021

2022

2023

27

30

30

30

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

1100 Покрајински секретаријат за регионални развој међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06011001

06011001 Унапређење административних капацитета Војводине у области европских интеграција
Програм
Функција
Сврха
Правни основ
Одговорно лице

2.700.000,00

0601 Подршка приступању Србије ЕУ
411 - Општи економски и комерцијални послови
Унапређење административних капацитета Војводине у области европских интеграција
Одлука о оснивању координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији и Национални приоритети за
међународну помоћ (НАД)
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Пораст свести о неопходности и значају обуке доприноси успешном јачању покрајинске управе и припреми за учешће у процесу
европских интеграција. Обука ће се организовати на основу анализе потреба за обуком, која се спроводи сваке године давањем упитника
на попуњавање покрајинским службеницима, а посебна пажња поклања се приоритетима из НПАА и Годишњем извештају ЕУ о
напретку Србије у европским интеграцијама. Комуникације, координација и јачање капацитета у вези са коришћењем ЕУ средстава и
развојне помоћи, као и планирање и програмирање и ефикасно спровођење програма прекограничне и транснационалне сарадње

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Унапређење информисања, разумевање и знање о процесу приступања и преговорима о чланству са ЕУ

Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

Назив: Број обучених службеника и службеница
Извор верификације: број сертификата
Коментар: базна година::2019
Назив: Проценат подршке јавног мњења о чланству у ЕУ
Извор верификације: извештај са резултатима истраживања
Коментар: базна година:2018
Изражено у процентима

Циљ 2

Подршка ефективном коришћењу Инструмента за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи

Индикатор 2.1

Назив: Број представника АП Војводине у радним телима за ЦБЦ
Извор верификације: решење о формирању радног тела и записници о раду
Коментар: базна година:2018

Базна
8

2021
8

2022
8

2023
8

Базна
34

2021
30

2022
30

2023
30

2021
8

2022
8

2023
8

Базна
8

1100 Покрајински секретаријат за регионални развој међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06011002
06011002 Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ
Програм
0601 Подршка приступању Србије ЕУ
Функција
411 - Општи економски и комерцијални послови
Сврха
Унапређење знања и разумевања процеса европских интеграција

2.000.000,00

Правни основ

Закон о утврђивању надлежности АП Војводине, Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Рад на постизању ширег друштвеног консензуса о процесу европских интеграција и укључивање широког круга друштвених субјеката у
процес приступања у форми усвајања медијских планова промотивних активности припремљених, преведених и дистрибуираних
публикација, документарног филма.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Постизање ширег друштвеног консензуса о европском путу и укључивање свих друштвених субјеката у процес приступања

Индикатор 1.1

Назив: Број заједничких активности са партнерима у процесу информисања грађана о
европским интеграцијама:медијски садржаји
Извор верификације: уговор
Коментар: базна година: 2015

88

Базна

2021

2022

2023

7

1

1

1

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

1100 Покрајински секретаријат за регионални развој међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06011003
06011003 Подршка раду Фонда "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине
Програм
0601 Подршка приступању Србије ЕУ
411 - Општи економски и комерцијални послови
Функција
Сврха
Јачање капацитета у вези коришћења ЕУ средстава

140.413.614,44

Правни основ

Покрајинска скупштинска одлука о оснивању Фонда "Европски послови" АП Војводине , Национални приоритети за међународну
помоћ за период 2014-2017 са пројекцијама до 2020

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Праћење, проучавање и имплементација интеграционих процеса и ефективније коришћење срестава из предприступних фондова и
развојне помоћи, информисање о програмима и позивима финансираним из фондова Европске уније, припрема пројектних апликација,
спровођење едукација о Европској унији, процесу приступања и ефикаснијем привлачењу средстава из фондова ЕУ.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

Циљ 2
Индикатор 2.1

Циљ 3
Индикатор 3.1

Индикатор 3.2

Индикатор 3.3

Индикатор 3.4

Индикатор 3.5

Индикатор 3.6

НЕ
повећање апсорпције средстава из ЕУ фондова
Назив: број анализираних програма и пројеката ЕУ финансираних из ЕУ фондова
Извор верификације: извештај о извршеним анализама
Коментар: базна година: 2019
Назив: број припремљених апликација за средства из ЕУ фондова
Извор верификације: поднети апликациони захтеви
Коментар: базна година: 2019
унапређење информисања о процесу приступања ЕУ
Назив: број догађаја организованих у циљу информисања
Извор верификације: извештај, листе присутности, интернет презентација
Коментар: базна година: 2019
Унапређење знања о процесу приступања ЕУ
Назив: Број полазница Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем
кроз ЕУ фондове“
Извор верификације: Сертификати
Коментар: базна година: 2019
Назив: Број полазника Специјалистичког програма Управљање регионалним развојем
кроз ЕУ фондове“
Извор верификације: Сертификати
Коментар: базна година: 2019
Назив: Број тематских јединица у оквиру модула који укључују родни аспект
Извор верификације: Извештај о одржаном предавању
Коментар: базна година: 2019
Назив: Број полазница обука у организацији Фонда "Европски послови"
Извор верификације: Листе присутности, Сертификати
Коментар: базна година: 2019
Назив: Број полазника обука у организацији Фонда „Европски послови“
Извор верификације: Листе присутности, Сертификати
Коментар: Базна година 2019
Назив: Број тематских јединица, у оквиру једне обуке, које укључују родни аспект
Извор верификације: Агенда обуке
Коментар: Базна година: 2019

89

Базна
61

2021
30

2022
35

2023
35

Базна
12

2021
5

2022
6

2023
7

Базна
116

2021
80

2022
80

2023
90

Базна

2021

2022

2023

62

25

25

25

Базна

2021

2022

2023

24

15

15

15

Базна
1

2021
1

2022
1

2023
1

Базна
232

2021
120

2022
120

2023
120

Базна
78

2021
80

2022
80

2023
80

Базна
1

2021
1

2022
1

2023
1

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

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

100.000.000,00

1000 Покрајински секретаријат за финансије

100.000.000,00

Назив

Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи

Сектор

06 Опште услуге јавне управе

Сврха

Подстицање друштвено-економског и социјалног развоја у Војводини кроз веће коришћење средстава из фондова Европске уније.

Правни основ

Закључак Покрајинске владе 127 Број: 400-26/2020 од 12.новембра 2020.године.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Одговорно лице

Опис

Циљ 1
Индикатор 1.1

Фондови Европске уније имају за циљ унапређење административних капацитета, усвајање правних тековина Европске уније и
подстицање друштвено-економског развоја. Будући да су корисници средстава из фондова ЕУ у обавези да обезбеде суфинансирање
пројеката, финансијска подршка из буџета Покрајине односи се на све субјекте који имају закључен уговор са Европском унијом, било
да су носиоци или партнери на пројекту. Средства се додељују на основу јавног конкурса за суфинансирање сопственог буџета на
пројекту.
Повећана апсорпција средстава из фондова ЕУ
Назив: Број пројеката подржаних од стране Покрајинског секретаријата за финансије.
Извор верификације: Евиденција Секретаријата (преглед подржаних пројеката ).

Базна
122

2021
130

2022
130

2023
130

Коментар: Потенцијални ризици остварења могу бити недовољан број закључених уговра са ЕК, недостаци и мањкавости
документације, као и недостатак финансијских средстава за дату годину. Базна година 2017.
1000 Покрајински секретаријат за финансије
ПЈ
ПРОЈЕКАТ 06024001
06024001 ДОДЕЛА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА
ФИНАНСИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ
ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

100.000.000,00

Програм

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

Функција

474 - Вишенаменски развојни пројекти

Сврха

Подстицање друштвено-економског и социјалног развоја у Војводини кроз веће коришћење средстава из фондова Европске уније.

Правни основ

Закључак Покрајинске владе 127 Број: 400-26/2020 од 12.новембра 2020.године.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Пројекат обухвата доделу бесповратне финансијске подршке свим субјектима који су закључили уговор са Европском унијом , било да
су носиоци или партнери на пројекту.

Одговорно лице
Опис
Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ
Повећана апсорпција средстава из фондова ЕУ
Назив: Број пројеката подржаних од стране Покрајинског секретаријата за финансије
Извор верификације: Евиденција Секретаријата (преглед подржаних пројеката )

Циљ 1
Индикатор 1.1

Базна
122

2021
130

2022
130

2023
130

Коментар: Потенцијални ризици остварења могу бити недовољан број поднетих захтева, односно закључених уговора са ЕК, недостаци
и мањкавости документације, као и недостатак финансијских средстава за дату годину. Базна година 2017.
0605 Евиденција, управљање и располагање јавном својином
2000 Управа за имовину Аутономне Покрајине Војводине
Назив
Евиденција, управљање и располагање јавном својином
06 Опште услуге јавне управе
Сектор

60.976.251,36
60.976.251,36

Сврха

Утврђивање, очување, увећање, унапређење и евиденција имовине у јавној својини Аутономне покрајине Војводине

Правни основ

Закон о јавној својини; Закон о планирању и изградњи; Закон о озакоњењу објеката; Закон о државном премеру и катастру; Закон о
извршењу и обезбеђењу; Закон о буџетском систему; Закон о јавним набавкама; Закон о основама својинскоправних односа; Закон о
хипотеци; Закон о враћању одузете имовине и обештећењу; Закон о становању и одржавању станова; Закон о путевима; Уредба о
евиденцији непокретности у јавној својини; Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у
закуп ствари у јавној својини односно прибављања и уступања искоришћавања других имовински права, као и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда; Уредба о условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној
својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и
поступак размене непокретности; Уредба о поклонима који остају у јавној својини; Покрајинска скупштинска одлука о прибављању,
располагању и управљању стварима у јавној својини АПВ; Покрајинска уредба о грађевинском земљишту у јавној својини АПВ;
Покрајинска уредба о коришћењу, одржавању и управљању непокретним стварима у јавној својини АПВ; Одлука о образовању Управе
за имовину Аутономне покрајине Војводине; прописи који регулишу исплату плата, накнада, осталих расхода за запослене и др.

Одговорно лице

ВД ДИРЕКТОРА
90

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

Опис

"Програм обухвата:- активности успостављања тачне, потпуне, ажурне и на закону засноване евиденције непокретних и покретних
ствари у јавној својини Аутономне покрајине Војводине;- активности управљања привремено одузетом имовином на основу уговора са
надлежним државним органом;- нормативно-правне и друге стручне послове који се односе на: прибављање, управљање (осигурање,
старање о наплати закупнине, легализацију и др.)и располагање стварима у јавној својини које подразумева: давање ствари на
коришћење, давање ствари у закуп, пренос права јавне својине на другог носиоца јавне својине (са накнадом или без накнаде)
укључујући и размену, отуђење ствари, заснивање хипотеке на непокретностима, улагање у капитал и залагање покретних ствари;
спровођење мера заштите покрајинске имовине, ако прописима није другачије прописано; чување и евиденцију поклона у покрајинској
својини; укњижбу покрајинске својине на непокретностима; друге послове одређене прописима Аутономне покрајине Војводине, у
складу са законом."

Циљ 1

Ажурно евидентирање и ефикасно управљање имовином у јавној својини Аутономне покрајине Војводине

Индикатор 1.1

Назив: % повећања евидентираних непокретности у јавној својини Аутономне
покрајине Војводине у регистру јединствене евиденције непокретности у јавној
својини у текућој години у односу на укупан број евидентираних непокретности на
крају претходне године
Извор верификације: Регистар јединствене евиденције непокретности у јавној својини
и интерна евиденција непокретности Управе за имовину Аутономне покрајине
Војводине.

Базна

2021

2022

2023

60

8

6

4

Коментар: Базна вредност представља стање укупно евидентираних непокрености у јавној својини АПВ на крају 2020. године. У 2020.
години остварен је неочекиван пораст евидентираних непокретности, услед уписа јавне својине Аутономне покрајине Војводине на
неполовној каналској мрежи. Непокретности у јавној својини АПВ су у највећој мери евидентиране током 2017. и 2018. године, те се у
периоду од 2021. до 2023. године, очекује се тенденција дегресивног раста имовине у јавној својини Аутономне покрајине Војводине.

Индикатор 1.2

Назив: % повећања вредности непокретности у јавној својини Аутономне покрајине
Војводине у текућој години у односу на укупну вредност непокретности на крају
претходне године
Извор верификације: Регистар јединствене евиденције непокретности у јавној својини
као и интерна евиденција непокретности и помоћне књиге Управе за имовину
Аутономне покрајине Војводине

Базна

2021

2022

2023

8

4

3

2

Коментар: Базна вредност представља укупну вредност непокрености у јавној својини АПВ на крају 2020. године. Непокретности у
јавној својини АПВ су у највећој мери евидентиране и уведене током 2017. и 2018. године, те се у периоду од 2021. до 2023. године,
очекује се тенденција дегресивног раста имовине у јавној својини Аутономне покрајине Војводине па самим тим и вредности унете
имовине.
Циљ 2

Индикатор 2.1

Пружање ефикасне подршке Покрајинској влади у доношењу одлука у вези са имовином Аутономне покрајине Војводине
Назив: % предложених аката у поступку прибављања и располагања стварима у јавној
својини Аутономне покрајине Војводине у односу на број потпуних захтева у поступку
прибављања и располагања стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине
Извор верификације: Интерна евиденција Управе за имовину Аутономне покрајине
Војводине

Базна

2021

2022

2023

80

80

80

80

Коментар: Предложени индикатор одражава ефикасност рада Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине која не упућује
Покрајинској влади непотпуне захтеве. Покрајинској влади се упућују само предмети са комплетном документацијом. Ефикасност рада
Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине огледа се у активностима Управе које доприносе да корисници достављају потпуне
захтеве са комплетном документацијом. Базна вредност је исказана у 2020. години.

Индикатор 2.2

Назив: % предложених аката у поступку управљања стварима у јавној својини
Аутономне покрајине Војводине у односу на број потпуних захтева у поступку
управљања стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине
Извор верификације: Интерна евиденција Управе за имовину Аутономне покрајине
Војводине

Базна

2021

2022

2023

70

80

80

80

Коментар: Предложени индикатор одражава ефикасност рада Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине која не упућује
Покрајинској влади непотпуне захтеве. Покрајинској влади се упућују само предмети са комплетном документацијом. Ефикасност рада
Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине огледа се у активностима Управе које доприносе да корисници достављају потпуне
захтеве са комплетном документацијом. Базна вредност је исказана у 2020. години.
Циљ 3
Индикатор 3.1

Благовремено, транспарентно и ефикасно обављање послова из делокруга Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине
Назив: Просечан број дана за припрему предлога акта којим се одлучује о захтеву
странке
Извор верификације: Интерна евиденција Управе за имовину Аутономне покрајине
Војводине

Базна

2021

2022

2023

10

10

10

10

Коментар: Број дана представља период од тренутка пријема захтева до његове предаје на разматрање Покрајинској влади. Укупно
посматрани временски период највише зависи од времена које је потребно надлежним покрајинским секретаријатима за давање
мишљења. Базна вредност је исказана у 2020. години.
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Индикатор 3.2

Назив: Просечан број дана потребан за транспарентно информисање јавности и
објављивање података из делокруга рада Управе за имовину АПВ
Извор верификације: Званична интернет страница Управе за имовину АПВ

УКУПНА СРЕДСТВА
Базна

2021

2022

2023

3

3

3

3

Коментар: Управа за имовину АПВ благовремено и транспарентно објављује све документе настале у њеном делокругу рада на
званичној интернет страници и ажурира све промене настале у вези са прибављањем, управљањем и располагањем имовине у јавној
својини АПВ. Базна вредност је исказана у 2020. години.
Циљ 4

Индикатор 4.1

Вођење родне статистике ради процене заступљености мушкараца и жена у вези са имовинским захтевима физичких лица поднетих
Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине
Назив: % мушкараца, подносилаца захтева, у односу на укупан број захтева поднетих
по основу права прече куповине Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине
Извор верификације: Интерна евиденција Управе за имовину Аутономне покрајине
Војводине

Базна

2021

2022

2023

55

60

60

60

Коментар: По пријему захтева од физичких лица за непокретности које се Аутономној покрајини Војводини, нуде по праву прече
куповине, врши се статистичка обрада захтева које су поднели мушкарци власници непокретности у односу на укупан број поднетих
захтева. Исказана базна вредност се односи на 2020. годину.
Индикатор 4.2

Назив: % жена, подносилаца захтева, у односу на укупан број захтева поднетих по
основу права прече куповине Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине
Извор верификације: Интерна евиденција Управе за имовину Аутономне покрајине
Војводине

Базна

2021

2022

2023

45

40

40

40

Коментар: По пријему захтева од физичких лица за непокретности које се Аутономној покрајини Војводини, нуде по праву прече
куповине, врши се статистичка обрада захтева које су поднеле жене, власнице непокретности, у односу на укупан број поднетих захтева.
Исказана базна вредност се односи на 2020. годину.
2000 Управа за имовину Аутономне Покрајине Војводине
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06051001
06051001 Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином Аутономне покрајине
Војводине
0605 Евиденција, управљање и располагање јавном својином
Програм
Функција
133 - Остале опште услуге

19.420.000,00

Сврха

Свеобухватна евиденција о стању, вредности и кретању средстава у јавној својини које користе носиоци права коришћења и очување,
увећање и унапређење средстава у јавној својини АПВ.

Правни основ

Закон о јавној својини; Закон о планирању и изградњи; Закон о озакоњењу објеката; Закон о државном премеру и катастру; Закон о
извршењу и обезбеђењу; Закон о буџетском систему; Закон о јавним набавкама; Закон о основама својинскоправних односа; Закон о
хипотеци; Закон о враћању одузете имовине и обештећењу; Закон о становању и одржавању станова; Закон о путевима; Уредба о
евиденцији непокретности у јавној својини; Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у
закуп ствари у јавној својини односно прибављања и уступања искоришћавања других имовински права, као и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда; Уредба о условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној
својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и
поступак размене непокретности; Уредба о поклонима који остају у јавној својини; Покрајинска скупштинска одлука о прибављању,
располагању и управљању стварима у јавној својини АПВ; Покрајинска уредба о грађевинском земљишту у јавној својини АПВ;
Покрајинска уредба о коришћењу, одржавању и управљању непокретним стварима у јавној својини АПВ; Одлука о образовању Управе
за имовину Аутономне покрајине Војводине и др.

Одговорно лице

ВД ДИРЕКТОРА

Опис

Кроз ову програмску активност се прикупљају, евидентирају и ажурирају подаци о непокретним стварима у јавној својини Аутономне
покрајине Војводине, које се стичу уписом права јавне својине у јавну књигу о непокретностима и правима на њима или у поступку
легализације, а које воде надлежне службе за катастар непокретности, односно покретним стварима у јавној својини Аутономне
покрајине Војводине, која се потом уводе у евиденцију и помоћне књиге Управе за имовину АПВ. Такође, предузимају се правни и
финанснијски послови ради спровођења поступака прибављања, располагања или управљања средствима у јавној својини Аутономне
покрајине Војводине у складу са законом и по овлашћењу Покрајинске владе, а у циљу очувања, увећања и унапређења имовине у јавној
својини Аутономне покрајине Војводине.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Пружање ефикасне подршке Покрајинској влади у доношењу одлука у вези са имовином Аутономне покрајине Војводине

Индикатор 1.1

Назив: % предложених аката у поступку прибављања и располагања стварима у јавној
својини Аутономне покрајине Војводине у односу на број потпуних захтева у поступку
прибављања и располагања стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине
Извор верификације: Интерна евиденција Управе за имовину Аутономне покрајине
Војводине
92

Базна

2021

2022

2023

80

80

80

80

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

Коментар: Предложени индикатор одражава ефикасност рада Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине која не упућује
Покрајинској влади непотпуне захтеве. Покрајинској влади се упућују само предмети са комплетном документацијом. Ефикасност рада
Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине огледа се у активностима Управе које доприносе да корисници достављају потпуне
захтеве са комплетном документацијом. Базна вредност је исказана у 2020. години.

Индикатор 1.2

Назив: % предложених аката у поступку управљања стварима у јавној својини
Аутономне покрајине Војводине у односу на број потпуних захтева у поступку
управљања стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине
Извор верификације: Интерна евиденција Управе за имовину Аутономне покрајине
Војводине

Базна

2021

2022

2023

70

80

80

80

Коментар: Предложени индикатор одражава ефикасност рада Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине која не упућује
Покрајинској влади непотпуне захтеве. Покрајинској влади се упућују само предмети са комплетном документацијом. Ефикасност рада
Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине огледа се у активностима Управе које доприносе да корисници достављају потпуне
захтеве са комплетном документацијом. Базна вредност је исказана у 2020. години.
Циљ 2
Индикатор 2.1

Благовремено, транспарентно и ефикасно обављање послова из делокруга Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине
Назив: Просечан број дана за припрему предлога акта којим се одлучује о захтеву
странке
Извор верификације: Интерна евиденција Управе за имовину Аутономне покрајине
Војводине

Базна

2021

2022

2023

10

10

10

10

Коментар: Број дана представља период од тренутка пријема захтева до његове предаје на разматрање Покрајинској влади. Укупно
посматрани временски период највише зависи од времена које је потребно надлежним покрајинским секретаријатима за давање
мишљења. Базна вредност је исказана у 2020. години.
Индикатор 2.2

Назив: Просечан број дана потребан за транспарентно информисање јавности и
објављивање података из делокруга рада Управе за имовину АПВ
Извор верификације: Званична интернет страница Управе за имовину АПВ

Базна

2021

2022

2023

3

3

3

3

Коментар: Управа за имовину АПВ благовремено и транспарентно објављује све документе настале у њеном делокругу рада на
званичној интернет страници и ажурира све промене настале у вези са прибављањем, управљањем и располагањем имовине у јавној
својини АПВ. Базна вредност је исказана у 2020. години.
Циљ 3

Ефикасно поступање у вези са заштитом имовинских права и интереса Аутономне покрајине Војводине

Индикатор 3.1

Назив: % извршења судских одлука
Извор верификације: Интерна евиденција Управе за имовину Аутономне покрајине
Војводине

Базна

2021

2022

2023

100

100

100

100

Коментар: Овај индикатор је показатељ измиривања финансијских обавеза Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине по
одлукама судова које у поступцима у име Аутономне покрајине Војводине води Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине.
Базна вредност је исказана у 2020. години.
Циљ 4

Индикатор 4.1

Вођење родне статистике ради процене заступљености мушкараца и жена у вези са имовинским захтевима физичких лица поднетих
Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине
Назив: % мушкараца, подносилаца захтева, у односу на укупан број захтева поднетих
по основу права прече куповине Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине
Извор верификације: Интерна евиденција Управе за имовину Аутономне покрајине
Војводине

Базна

2021

2022

2023

55

60

60

60

Коментар: По пријему захтева од физичких лица за непокретности које се Аутономној покрајини Војводини, нуде по праву прече
куповине, врши се статистичка обрада захтева које су поднели мушкарци власници непокретности у односу на укупан број поднетих
захтева. Исказана базна вредност се односи на 2020. годину.
Индикатор 4.2

Назив: % жена, подносилаца захтева, у односу на укупан број захтева поднетих по
основу права прече куповине Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине
Извор верификације: Интерна евиденција Управе за имовину Аутономне покрајине
Војводине

Базна

2021

2022

2023

45

40

40

40

Коментар: По пријему захтева од физичких лица за непокретности које се Аутономној покрајини Војводини, нуде по праву прече
куповине, врши се статистичка обрада захтева које су поднеле жене власнице непокретности у односу на укупан број поднетих захтева.
Исказана базна вредност се односи на 2020. годину.
Циљ 5

Индикатор 5.1

Ажурно евидентирање и ефикасно управљање имовином у јавној својини Аутономне покрајине Војводине
Назив: % повећања евидентираних непокретности у јавној својини Аутономне
покрајине Војводине у регистру јединствене евиденције непокретности у јавној
својини у текућој години у односу на укупан број евидентираних непокретности на
крају претходне године
Извор верификације: Регистар јединствене евиденције непокретности у јавној својини
и интерна евиденција непокретности Управе за имовину Аутономне покрајине
Војводине.
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Базна

2021

2022

2023

60

8

6

4

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

Коментар: Базна вредност представља стање укупно евидентираних непокретности у јавној својини АПВ на крају 2020. године. У 2020.
години остварен је неочекиван пораст евидентираних непокретности, услед уписа јавне својине Аутономне покрајине Војводине на
неполовној каналској мрежи. Непокретности у јавној својини АПВ су у највећој мери евидентиране током 2017. и 2018. године, те се у
периоду од 2021. до 2023. године, очекује тенденција дегресивног раста имовине у јавној својини Аутономне покрајине Војводине.

Индикатор 5.2

Назив: % повећања вредности непокретности у јавној својини Аутономне покрајине
Војводине у текућој години у односу на укупну вредност непокретности на крају
претходне године
Извор верификације: Регистар јединствене евиденције непокретности у јавној својини
као и интерна евиденција непокретности и помоћне књиге Управе за имовину
Аутономне покрајине Војводине

Базна

2021

2022

2023

8

4

3

2

Коментар: Базна вредност представља укупну вредност непокретности у јавној својини АПВ на крају 2020. године. Непокретности у
јавној својини АПВ су у највећој мери уведене током 2017. и 2018. године, те се у периоду од 2021. до 2023. године, очекује се
тенденција дегресивног раста имовине у јавној својини АПВ па самим тим и вредности унете имовине.
2000 Управа за имовину Аутономне Покрајине Војводине
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06051002
ПА
06051002 Администрација и управљање
Програм
0605 Евиденција, управљање и располагање јавном својином
Функција
133 - Остале опште услуге

41.556.251,36

Сврха

Несметано спровођење осталих активности у Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине

Правни основ

Закон о буџетском систему; Закон о раду; Закон о платама у државним органима и јавним службама; Закон о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе; Закон о систему плата запослених у јавном сектору; Уредба о коефицијентима за
обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државим органима; Покрајинска уредба о платама, накнади
трошкова, отпремнини и другим примањима постављених и запослених лица у органима Аутономне покрајине Војводине; Покрајинска
скупштинска одлука о ближем уређивању начела за унутрашњу организацију и систематизацију радних места; Правилник о
организацији и систематизацији радних места у Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине и други законски прописи и акта
који регулишу исплату плата, накнада и осталих расхода за запослене.

Одговорно лице

ВД ДИРЕКТОРА

Опис

Ова програмска активност обухвата: опште правне, управне, статистичко евиденционе, нормативне и студијско-аналитичке послове који
се односе на: упис и евиденцију покретних и непокретних ствари у својини Аутономне покрајине Војводине, прибављање, управљање и
располагање имовином Аутономне покрајине Војводине, припрему и реализацију поступака јавних набавки, материјално-финансијске
послове у вези са планирањем извршења буџета Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, вођењем пословних књига,
финансијском контролом, као и радне односе и друге опште правне послове.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ
Назив:
Извор верификације:
Коментар:

Циљ 1
Индикатор 1.1

Базна

0606 Подршка раду органа јавне управе
0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице
Назив
Подршка раду органа јавне управе
06 Опште услуге јавне управе
Сектор
Сврха

Упознавање јавности са актима донетих од стране АП Војводине и у вези са АП Војводином

Правни основ

Покрајинска скупштинска одлука о објављивању прописа и других аката
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Одговорно лице

Опис

2021

2022

2023

1.128.217.324,94
20.015.000,00

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице је издавач "Службеног листа
АПВ". "Службени лист АПВ" се издаје на шест језика, који су у равноправној службеној употреби у раду органа АП Војводине.
Програм обухвата објављивање "Службеног листа АПВ" у штампаном облику и електронски у ПДФ формату на интернет страници
Секретаријата. Програм обухвата и објављивање регистра важећих општих аката објављених у Службеном листу за претходну годину, у
штампаном облику и електронски у ПДФ формату на интернет страници Секретаријата, као и објављивање збирке важећих општих
аката објављених у Службеном листу, чије се комплетно припремање врши у Секретаријату. Регистар и Збирка важећих општих аката се
објављује на шест језика, који су у равноправној службеној употреби у раду органа АП Војводине.
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Циљ 1
Индикатор 1.1

Циљ 2

Објављивање аката донетих од стране органа АП Војводине
Назив: Број објављених службених листова
Извор верификације: Интерна евиденција
Коментар: Базна вредност је из 2019. године

УКУПНА СРЕДСТВА

Базна
54

2021
65

2022
65

2023
65

Благовремено објављивање аката донетих од стране АП Војводине у Службеном листу АПВ

Назив: Број дана у кашњењу
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Интерна евиденција
0
0
0
0
Коментар: Базна вредност је из 2019. године
1600 Покрајински секретаријат за привреду и туризам
12.000.000,00
Назив
Подршка раду органа јавне управе
Сектор
06 Опште услуге јавне управе
Остварење безбедних и здравих радних услова који обезбеђују смањење повреда на раду, професионалних болести и болести у вези са
Сврха
радом
Индикатор 2.1

Правни основ

Стратегија безбедности и здравља на раду у Републици Србији, Закон о безбедности и здрављу на раду, Закон о пензијском и
инвалидском осигурању, Закон о здравственој заштити, Закон о основама безбедности саобраћаја на путевима,Закон о заштити од
пожара, правилници из области безбедности и здравља на раду, пружања прве помоћи, Колективни уговор за органе Аутономне
покрајине Војводине

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Кроз овај програм спроводе се активности усмерене на: организовање, планирање мера безбедности и здравља на раду у покрајинским
органима. Планиране мере и активности су у складу са законским обавезама послодавца, обезбеђивања безбедних и здравих услова за
рад, боравак других лица у радном простору и радној околини, ангажованих лица за извршење радних задатака, са циљем смањења
повреда на раду, настанка професионалних болести и болести проузроковане радом.

Спречити настанак акцидената, смањити број повреда на раду, као и професионалних болести и болести проузроковане радом код жена
и мушкараца.
Назив: Родни индикатор проценат жена обухваћених мерама за унапређење
Индикатор 1.1
Базна
2021
2022
2023
безбедности и здравља на раду.
Извор верификације: Покрајински секретаријат
67
67
67
67
Коментар: У %.Базна година 2019 од укупног броја запослених.
Назив: Родни индикатор проценат мушкараца обухваћених мерама за унапређење
Индикатор 1.2
Базна
2021
2022
2023
безбедности и здравља на раду.
Извор верификације: Покрајински секретаријат
33
33
33
33
Коментар: У %.Базна година 2019 од укупног броја запослених.
Назив: Проценат реализованих мера са циљем унапређивања безбедности и здравља на
Индикатор 1.3
Базна
2021
2022
2023
радном месту и у радној околини.
Извор верификације: Покрајински секретаријат
100
100
100
100
Коментар: У%. Базна година 2019 у односу на планиране активности.
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине
250.000.000,00
Назив
Подршка раду органа јавне управе
Сектор
06 Опште услуге јавне управе
Циљ 1

Сврха

Подршка у процесу оцене, финансирања и праћења реализације капиталних пројеката на територији АП Војводине

Правни основ

Закон о буџетском систему, Закон о јавним набавкама, Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе , Закон о систему плата запослених у јавном сектору, Закон о платама службеника и намештеника у органима аутономне
покрајине и јединице локалне самоуправе, Колективни уговор за органе АП Војводине , Закон о облигационим односима , Закон о
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама

Одговорно лице

ДИРЕКТОР

Опис

Овај програм обухвата финансијске, правне, административне послове и послове стручне оцене капиталних пројеката за које се
обезбеђује финансијска подршка средствима покрајинског буџета

Циљ 1
Индикатор 1.1

Назив: Извор верификације: Коментар: -

Базна
0

95

2021
0

2022
0

2023
0

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

1900 Управа за заједничке послове покрајинских органа
Подршка раду органа јавне управе
Назив
Сектор
06 Опште услуге јавне управе
Сврха

796.832.785,63

Пружање стручних, техничких и других послова у циљу што ефикаснијег и ефективнијег рада покрајинских органа
Закон о буџетском систему;
Закон о јавним набавкама;

Правни основ

Одговорно лице

Опис

Закон о јавној својини ;
Закон о планирању и изградњи;
Одлука о Управи за заједничке послове покрајинских органа;
ДИРЕКТОР

У оквиру овог програма спроводе се стручни, технички и други послови за потребе Скупштине Аутономне покрајине Војводине,
Покрајинске владе, покрајинске управе (покрајинске секретаријате и покрајинске посебне управне организације, Покрајинског
омбудсмана, Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине, службе или управе за стручне и техничке послове за потребе
Покрајинске владе из области набавки, инвестиционе изградње, текућег и инвестиционог одржавања пословних и репрезентативних
објеката Аутономне покрајине Војводине и службених станова, физичког и техничког обезбеђења и спровођење мера противпожарне
заштите, канцеларијског пословања, угоститељских услуга у репрезентативним објектима, ресторанима и бифеима пословних објеката
Аутономне покрајине Војводине, превоза службеним возилима као и сервисирање, одржавање и гаражирање истих и послова штампе.
Такође овај програм обухвата правне, опште нормативне, финансијске и управљачке послове који доприносе реализацији програма у
целини.

Одговорно управљање објекатима Аутономне покрајине Војводине
Назив: Проценат задовољних испитаника безбедоносним условима у објектима
Индикатор 1.1
Аутономне покрајине Војводине
Извор верификације: Резултати анкете о безбедоносним условима у објектима
Аутономне покрајине Војводине
Коментар: Базна година је 2018
Назив: Проценат извршених контрола без уочених недостатака и наложених мера за
Индикатор 1.2
њихово отклањање
Извор верификације: - Записник надлежног органа о извршеној контроли
- Записник и Књига запажања
Коментар: Базна година је 2018
Циљ 2
Благовремено, континуирано и квалитетно пружање услуга покрајинским органима
Назив: Проценат задовољних испитаника пруженим услугама
Индикатор 2.1
Извор верификације: Резултати анкете о квалитету услуга
Вредност индикатора представља укупан проценат испитаника који је дао оцену 4 или
оцену 5, као одговор на питање о општем утиску запослених о квалитету услуга које
пружа Управа
Коментар: Базна година је 2018
2200 Служба за управљање људским ресурсим
Подршка раду органа јавне управе
Назив
Сектор
06 Опште услуге јавне управе
Циљ 1

Базна

2021

2022

2023

79

80

82

84

Базна

2021

2022

2023

93

95

96

97

Базна

2021

2022

2023

79

81

82

83

18.383.055,00

Сврха

Унапређење Покрајинске управе кроз стручно усавршавање запослених у органима покрајинске управе

Правни основ

- Одлука о Служби за управљање људским ресурсима,
- Одлука о персоналном досијеу запосленог,
- Одлука о кадровској евиденцији о запосленима,
-Одлука о образовању Радне групе за припрему образложеног предлога акта о максималном броју запослених на неодређено време у
систему Аутономне покрајине Војводине и припрему предлога акта о максималном броју запослених за сваки организациони облик у
систему Аутономне покрајине Војводине,
-Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава,
- Закључци у вези са прибављањем сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
Аутономне покрајине Војводине,
- Покрајинска уредба о стручном усавршавању и оспособљавању службеника у покрајинским органима управе и стручним службама
Покрајинске владе,
- Одлука којом се утврђује Општи програм обуке за 2020. годину и Програм обуке руководилаца за 2020. годину,
- Уредба о акредитацији, начину ангажовања и накнадама реализатора и спроводилаца програма стручног усавршавања у јавној управи.

Одговорно лице

ДИРЕКТОР

96

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

Опис

Циљ 1
Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

УКУПНА СРЕДСТВА

Служба обавља следеће стручне послове везане за управљање људским ресурсима за потребе покрајинских органа управе (покрајински
секретаријати и покрајинске посебне управне организације), Секретаријата Покрајинске владе, служби и управа које оснива
Покрајинска влада (у даљем тексту: органи):
1. припрема Предлоге Програма стручног усавршавања службеника и организује стручно усавршавање сагласно донесеном
програму(Програми стручног усавршавања јесу:1.Општи програм обуке;2.Програм обуке руководилаца и 3.посебни програми обуке у
складу са специфичним потребама из делокруга и надлежности покрајинских органа управе);
2. води Кадровску евиденцију о запосленима и Персонални досије запосленог;
3. припрема Предлог Кадровског плана и стара се о правилном спровођењу донесеног Кадровског плана;
4. оглашава конкурсе за попуну радних места у складу са законом или другим прописом;
5. обавља стручно-техничке и административне послове за Жалбену комисију Аутономне покрајине Војводине;
6. обавља послове пријаве, промене и одјаве запослених на обавезно социјално осигурање.
Служба обавља и друге послове значајне за управљање људским ресурсима које јој повери Покрајинска влада и послове који су
одређени законом или другим прописом.

Подизање капацитета запослених покрајинске управе
Назив: Заступљеност учесника женског пола у укупном броју учесника и учесница на
обукама
Извор верификације: Евиденција Службе за управљање људским ресурсима
Коментар: Вредност се изражава у процентима. Базна година 2016.
Назив: Број учесника и учесница на обукама
Извор верификације: Евиденција Службе за управљање људским ресурсима

Базна

2021

2022

2023

72

70

70

70

Базна
200

2021
200

2022
200

2023
200

Коментар: Служба ће обуке утврђене годишњим програмом стручног усавршавања одржавати у целокупном, већем или мањем обиму
односно неће одржавати, у складу са ликвидним могућностима буџета. Базна година 2016.
Назив: Заступљеност учесника мушког пола у укупном броју учесника и учесница на
обукама
Извор верификације: Евиденција Службе за управљање људским ресурсима
Коментар: Вредност се изражава у процентима. Базна година 2016.
Циљ 2
Организовање семинара из области родне равноправности
Назив: Број учесника мушког пола у укупном броју учесника и учесница семинара из
Индикатор 2.1
области родне равноправности
Извор верификације: Евиденција Службе за управљање људским ресурсима
Коментар: Базна година 2017.
Назив: Број учесница женског пола у укупном броју учесника и учесница семинара из
Индикатор 2.2
области родне равноправности
Извор верификације: Евиденција Службе за управљање људским ресурсима
Коментар: Базна година 2017.
Циљ 3
Равномерна заступљеност предавача мушког и женског пола на обукама
Назив: Заступљеност предавача мушког пола у укупном броју предавача на обукама
Индикатор 3.1
Извор верификације: Евиденција Службе за управљање људским ресурсима
Коментар: Вредност се изражава у процентима. Базна година 2016.
Индикатор 3.2
Назив: Заступљеност предавача женског пола у укупном броју предавача на обукама
Извор верификације: Евиденција Службе за управљање људским ресурсима
Коментар: Вредност се изражава у процентима. Базна година 2016.
2600 Правобранилаштво Атономне Покрајине Војводине
Назив
Подршка раду органа јавне управе
Сектор
06 Опште услуге јавне управе
Индикатор 1.3

Базна

2021

2022

2023

28

30

30

30

Базна

2021

2022

2023

6

10

10

10

Базна

2021

2022

2023

21

20

20

20

Базна
0

2021
50

2022
50

2023
50

Базна
100

2021
50

2022
50

2023
50
30.986.484,31

Сврха

Правна заштита имовинских права и интереса АПВ, њених органа, организација и служби

Правни основ

Закон о правобранилаштву, Покрајинска скупштинска одлука о Правобранилаштву Аутономне покрајине Војводине и законски
прописи који регулишу плате и друге расходе запослених.

Одговорно лице

ПРАВОБРАНИЛАЦ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Опис

У оквиру овог програма, Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине обавља послове правне заштите имовинских права и
интереса Аутономне Покрајине Војводине, њених органа, организација и служби на основу закона и других прописа у складу са
Уставом и законом. У циљу обављања ових послова Правобранилаштво предузима правне радње и користи правна средства пред
судовима и другим надлежним органима ради остваривања имовинских права и интереса Покрајине и њених органа. У судском и
управном поступку Правобранилаштво наступа као законски заступник Покрајине и њених органа. Правобранилаштво може у погледу
имовинских права и интереса, заступати и друга правна лица чији је оснивач Покрајина, када та правна лица немају организовану
правну службу и ако интереси тих лица нису у супротности са функцијом Правобранилаштва.
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ
Циљ 1
Индикатор 1.1

УКУПНА СРЕДСТВА

Ефикасно и благовремено решавање судских процеса у вези са правном заштитом имовине и заступањем интереса АПВ и покрајинских
органа
Назив: Проценат окончаних предмета у односу на укупан број примљених предмета
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: увидом у број обрадјених предмета у претходним годинама (
33
34
35
35
2018. и 2019 година)
Коментар: На крају 2020.године- обрађивањем броја пренетих предмета из2018.године, броја запримљених предмета у 2020.години и
броја предмета који нису окончаниу 2019.години (значи укупног број предмета који је био у раду у току 2020.године) добили смо
проценат окончаних предмета као базну вредност.Напомињемо да
поступање у предметима не зависи искључиво од Правобранилаштва
АП Војводине, већ и од судова, орагана по чијим налозима
поступамо.

Индикатор 1.2

Назив: Проценат успешно решених предмета
Извор верификације: увидом у број обрадјених предмета у претходним годинма ( 2018.
и 2019.година)

Базна

2021

2022

2023

85

86

87

87

Коментар: успешност унајвећој мери зависи од документације коју нам достављају покрајински орани, службе и управе које заступамо
Циљ 2

Транспарентно информисање грађанки и грађана о судским споровима у којима је АПВ странка у поступку

Индикатор 2.1

Назив: Проценат ажурно објављених података о судским споровима
Извор верификације: увидом у интернет страницу Транспарентност буџета АП
Војводине

Базна

2021

2022

2023

80

80

80

80

Коментар: На крају 2020.године- обрађивањем броја пренетих предмета из2018.године, броја запримљених предмета у 2020.години и
броја предмета који нису окончаниу 2019.години (значи укупног број предмета који је био у раду у току 2020.године) ажурирају
подаци о судским споровима и о њиховом исходу у односу на АПВ као странкуу поступку

0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06061003
06061003 Издавање службеног листа АПВ, регистра важећих општих аката и збирке важећих општих
аката
Програм
0606 Подршка раду органа јавне управе
Функција
111 - Извршни и законодавни органи
Упознавање јавности са актима донетих од стране АП Војводине
Сврха
Правни основ
Покрајинска скупштинска одлука о објављивању прописа и других аката
Одговорно лице
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

20.015.000,00

Опис

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице је издавач "Службеног листа
АПВ". "Службени лист АПВ" се издаје на шест језика, који су у равноправној службеној употреби у раду органа АП Војводине.
Програмска активност обухвата објављивање "Службеног листа АПВ" у штампаном облику и електронски у ПДФ формату на интернет
страници Секретаријата. Програмска активност обухвата и објављивање регистра важећих општих аката објављених у Службеном листу
за претходну годину, у штампаном облику и електронски у ПДФ формату на интернет страници Секретаријата, као и објављивање
збирке важећих општих аката објављених у Службеном листу, чије се комплетно припремање врши у Секретаријату. Регистар и Збирка
важећих општих аката се објављује на шест језика, који су у равноправној службеној употреби у раду органа АП Војводине.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

НЕ
Објављивање аката донетих од стране органа АП Војводине у Службеном листу АПВ
Назив: Број објављених аката
Извор верификације: Интерна евиденција
Коментар: Базна вредност је из 2019. године
Назив: Број одштампаних страница
Извор верификације: Интерна евиденција
Коментар: Странице на српском језику. Базна вредност је из 2019. године

Базна
1465

2021
1300

2022
1300

2023
1300

Базна
4066

2021
3200

2022
3200

2023
3200

2021
0

2022
0

2023
0

Циљ 2

Благовремено објављивање аката донетих од стране АП Војводине у Службеном листу АПВ

Индикатор 2.1

Назив: Број дана у кашњењу
Извор верификације: Интерна евиденција
Коментар: Базна вредност је из 2019. године

Циљ 3

Упознавање јавности са актима донетих од стране АП Војводине путем објављивања у Регистру важећих општих аката

Индикатор 3.1

Назив: Број објављених општих аката
Извор верификације: Интерна евиденција
Коментар: Базна вредност је из 2019. године

Базна
0

Базна
645

98

2021
650

2022
650

2023
650

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

1600 Покрајински секретаријат за привреду и туризам
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06061009
ПА
06061009 Безбедност и здравље на раду
Програм
0606 Подршка раду органа јавне управе
Функција
412 - Општи послови по питању рада

12.000.000,00

Сврха

Обезбеђивање таквих услова на раду којима се, у највећој могућој мери, смањују повреде на раду, професионална обољења и обољења у
вези са радом и којим се стварају претпоставке за пуно физичко, психичко и социјално благостање запослених.

Правни основ

Стратегија безбедности и здравља на раду у Републици Србији, Закон о безбедности и здрављу на раду Закон о пензијском и
инвалидском осигурању Закон о здравственој заштити Закон о основама безбедности саобраћаја на путевима, Закон о заштити од
пожара, Правилници из области безбедности и здравља на раду, пружања прве помоћи Колективни уговор за органе Аутономне
покрајине Војводине

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Кроз програмску активност спровођење мера безбедности и здравља на раду у покрајинским органима спроводе се законске обавезе из
области безбедног и здравог рада, са циљем осигурања безбених и здравих услова рада, обезбеђења средстава личне заштите на раду,
прегледа и провера услова радне околине, инсталација (громобранских, електро и гасних), преглед средстава и машина за рад,
обезбеђење и спровођење претходних и периодичних лекарских прегледа, вођење прописаних евиденција из области безбедности и
здравља на раду, оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад, обука запослених за пружање прве помоћи, израда -измене и
допуне акта о процени ризика на радним местима и у радној околини и обука запослених за безбедан и здрав рад, као и обавештавање и
сарадња са представницима запослених, обавештавање и извештавање Покрајинске владе

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Осигурање безбедних и здравих услова за рад на свим радним местима и у радној околини у покрајинским органима

Индикатор 1.1

Назив: % реализације плана набавке средстава личне заштите на раду
Извор верификације: Покрајински секретаријат
Коментар: У%. Базна година 2019.
Назив: Број извршених прегледа средстава за рад и услова радне околине, извршених
прегледа електро инсталација, гасних инсталација и громобранских инсталација и
извршених прегледа услова радне околине (бука, осветљење, струјање ваздуха и
влажност ваздуха)
Извор верификације: Покрајински секретаријат

Индикатор 1.2

Базна
100

2021
100

2022
100

2023
100

Базна

2021

2022

2023

2

2

1

1

Коментар: Обухвата преглед свих средстава за рад и радног простора и радне околине ангажовање стручних -специјализованих
института, уз израду стручних налаза. Базна година 2019.
Индикатор 1.3

Индикатор 1.4

Назив: Израда -измене и допуне акта о процени ризика на радним местима и у радној
Базна
2021
2022
2023
околини и обука запослених за безбедан и здрав рад
Извор верификације: Покрајински секретаријат
0
1
0
0
Коментар: Број израђених аката-процене ангажовати институт са лиценцом за израду процене. Овај индикатор ће се пратити од 2020.
године.
Назив: Обука запослених за пружање прве помоћи
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Покрајински секретаријат
0
10
10
10
Коментар: Ангажовати установу са дозволом за обуку и оспособљавање за пружање прве помоћи, односи се % на број запослених у
покрајинским органима. Овај индикатор ће се пратити од 2020. године.

Циљ 2
Индикатор 2.1

Индикатор 2.2

Предузимање превентивних мера за спречавање настанка повреда на раду, професионалних болести и обољења у вези са радом,
спровођење претходних, периодичних и циљаних лекарских прегледа код жена и мушкараца.
Назив: Родни индикатор проценат жена обухваћених лекарским прегледом
Извор верификације: Покрајински секретаријат
Коментар: У % у односу на број планираних прегледа. Базна година 2019.
Назив: Родни индикатор проценат мушкараца обухваћених лекарским прегледом
Извор верификације: Покрајински секретаријат
Коментар: У % у односу на број планираних прегледа. Базна година 2019.
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Базна
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06061011
ПА
06061011 АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА
250.000.000,00
Програм
0606 Подршка раду органа јавне управе
Функција
133 - Остале опште услуге
Обезбедити извршавање послова подршке у процесу оцене, финансирања и праћења реализације капиталних пројеката на територији
Сврха
АП Војводине

Правни основ

Закон о буџетском систему, Закон о јавним набавкама, Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе , Закон о систему плата запослених у јавном сектору, Закон о платама службеника и намештеника у органима аутономне
покрајине и јединице локалне самоуправе, Колективни уговор за органе АП Војводине , Закон о облигационим односима , Закон о
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама

Одговорно лице

ДИРЕКТОР

Опис

Ова програмска активност обухвата финансијске, правне, административне послове и послове стручне оцене капиталних пројеката за
које се обезбеђује финансијска подршка средствима покрајинског буџета

Капитална
улагања

НЕ

НЕ
Индикатор 1.1
Назив: Извор верификације: Коментар: 1900 Управа за заједничке послове покрајинских органа
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06061004
06061004 Администрација и управљање
Програм
0606 Подршка раду органа јавне управе
Функција
133 - Остале опште услуге
ИПА пројекат
Циљ 1

Сврха

Правни основ
Одговорно лице

Базна
0

2021
0

2022
0

2023
0

329.710.318,77

Стварање услова за несметано спровођење свих програмских активности Управе за заједничке послове покрајинских органа
Закон о буџетском систему;
Закон о јавним набавкама;
Одлука о Управи за заједничке послове покрајинских органа;
ДИРЕКТОР

Опис

Кроз програмску активност „Администрација и управљање“ пружа се подршка мрежи сектора у оквиру Управе за заједничке послове
покрајинских органа у виду: Предлога приоритетних области финансирања, Предлога финансијског плана и Финансијског плана
Управе, планирања извршења буџета Управе, вођења пословних књига и евиденција, финансијског извештавања о оствареним
приходима и расходима, пружање информација и израда извештаја и анализа, као и други послови из области финансијско-материјалног
пословања, припреме предлога општих аката, опште правних, нормативно правних и административних послова у вези са радним
односима, израде извештаја о броју запослених за потреба плана и буџета, израде правлиника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места, израде свих врста решења из области радних односа, припреме предлога аката за Покрајинску владу,
припрема одлука, општих аката и других прописа из делокруга Управе, праћења и примене закона и других прописа, припремања и
контроле уговора и споразума које закључује Управа; учествовања у поступку пред судовима и другим органима, спровођења поступака
набавки и лицитације; израде статистичких и других извештаја, стручног образовања и усавршавања запослених.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ
Назив:
Извор верификације:
Коментар:

Циљ 1
Индикатор 1.1

Базна

100

2021

2022

2023

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

1900 Управа за заједничке послове покрајинских органа
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06061005
ПА
06061005 Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа
Програм
0606 Подршка раду органа јавне управе
Функција
133 - Остале опште услуге
Сврха

Правни основ

Одговорно лице

446.457.794,86

Омогућити несметано функционисање покрајинских органа обезбеђењем основних услова за рад.
Закон о буџетском систему;
Закон о јавним набавкама;
Закон о планирању и изградњи;
Одлука о Управи за заједничке послове покрајинских органа;
ДИРЕКТОР

Опис

Кроз програмску активност "Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа" обављају се послови у
надлежности Управе за заједничке послове покрајинских органа, који се односе на:
- набавку, реализацију и извршење финансијских обавеза у вези са енергетским услугама, комуналним услуга, услугама комуникација,
услугама осигурања и закупа имовине и других сталних трошкова;
- набавку, складиштење, одржавање и издавање опреме и материјала;
- стручно – оперативне, пратеће и помоћно – техничке послове из области инвестиоцине изградње, текућег и инвестиционог одржавања
пословних објеката Аутономне покрајине Војводине и службених станова;
- послове штампања, умножавања, израде и повезивања материјала и други послови штампарије;
- стручно – оперативне, статистичко - евиденционе и пратеће послове из области физичког и техничког обезбеђења, спровођења мера
противпожарне заштите и безбедности;
- опште правне и административне послове из области канцеларијског пословања;
- пратеће и помоћно – техничке послове пружања угоститељских услуга у интерним ресторанима и бифеима пословних објеката
Аутономне покрајине Војводине и друго;
- пратеће и помоћно – техничке послове превоза службеним аутомобилима и другим моторним друмским возилима са којима располаже
Аутономна покрајина Војводина.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Повећање степена функционалности пословних, репрезентативнх и резиденцијалних објеката Аутономне покрајине Војводине

Индикатор 1.1

Назив: Број инспекцијских контрола и мишљења релевантних организација за објекте
који нису у складу складу са законском регулативом
Извор верификације: Записник надлежног инспекцијског органа

Базна

2021

2022

2023

4

3

2

1

Базна

2021

2022

2023

76

77

78

80

Базна

2021

2022

2023

69

68

67

66

Базна

2021

2022

2023

60

80

90

95

Коментар: Базна година је 2015.
Циљ је смањити број пријава и мишљења за објекте који нису у складу са законском регулативом
Циљ 2
Индикатор 2.1

Индикатор 2.2

Циљ 3
Индикатор 3.1

Обезбедити несметано коришћење опреме уз оптималан ниво залиха
Назив: % потрошње материјала у односу на набављени материјал
Извор верификације: Пословне књиге: картица конта групе 022 - залихе ситног
инвентара и потрошног материјала
Коментар: Базна година је 2019
Назив: Учешће услуга вандредног одржавања у укупним услугама одржавања
службених возила
Извор верификације: Помоћна евиденција Одсека за саобраћај и одржавање возила
Коментар: Базна година је 2019
Обезбедити квалитет и континуитет у пружању услуга покрајинским органима
Назив: Учешће контрола којима је установљено испуњење прописаних
санитарно-техничких и хигијенских услова у укупном броју спроведених контрола
Извор верификације: Записник о извршеном инспекцијском надзору
Коментар: Базна година је 2015
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

1900 Управа за заједничке послове покрајинских органа
ПРОЈЕКАТ 06065012
ПЈ
06065012 Реконструкција стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе

20.664.672,00

Функција

0606 Подршка раду органа јавне управе
133 - Остале опште услуге

Сврха

Омогућити несметано функционисање покрајинских органа обезбедјењем безбедних услова за рад

Правни основ

Закон о заштити од пожара;
Уредба о разврставању објеката, делатности И земљишта у категорије угрожености од пожара;
План заштите од пожара за објекат Покрајинске владе број 17-207, сагласност МУП-а број 09/2213 број 217-1244/17 од 12.09.2017.
године.

Одговорно лице

ДИРЕКТОР

Опис

У објекту покрајинске владе постоји инсталиран стабилан систем за дојаву пожара, који је застарео и непокрива све делове објекта, јер
ранијим прописима и техничким решењима није било изводљива 100% покривеност објекта. Планом заштите од пожара, на који је
добијена позитивна сагласност МУП Р. Србије, Управе за ванредне ситуације, предвидјена је комплетна замена и реинсталација система
за дојаву пожара

Капитална
улагања

ДА

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Обезбедити безбедне услове за рад запослених у покрајинским органима у згради Покрајинске владе

Програм

Назив: % годишње реализације реконструкције стабилног система за дојаву пожара у
згради Покрајинске владе у односу на укупну вредност пројекта реконструкције
Базна
2021
2022
2023
стабилног система за дојаву пожара
Извор верификације: Извештај о извршењу Финансијског плана Управе за заједничке
15
42
0
0
послове покрајинских органа
Коментар: Планирано је да ће се пројекат реализовати у периоду од 2019-2021. године, а проценат реализације се анализира на нивоу
буџетске године.
Пројектована реализација за 2019. годину је 15%.
Базна (почетна)година је 2019. година
2200 Служба за управљање људским ресурсим
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06061001
06061001 Администрација и управљање
17.603.150,00
Програм
0606 Подршка раду органа јавне управе
131 - Опште кадровске услуге
Функција
Сврха
Несметано обављање стручних послова у Служби за управљање људским ресурсима
Индикатор 1.1

Правни основ

Закон о буџетском систему; Закон о јавним набавкама; Закон о платама у државним органима и јавним службама и други прописи који
уређују права и обавезе из радног односа; Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

Одговорно лице

ДИРЕКТОР

Опис

Служба води Кадровску евиденцију запослених у покрајинским органима. Служба спроводи процедуре прибављања сагласности за ново
запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава за потребе корисника јавних средстава у систему АПВ у
складу са прописима. Служба обавља стручне, административне и оперативне послове за потребе Радне групе за припрему
образложеног предлога акта о максималном броју запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине и
припрему Предлога акта о максималном броју запослених за сваки организациони облик у систему АПВ.
Служба обавља послове прописане Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, који је у
примени од 01.12.2016. године, и то: припрема Нацрт Кадровског плана Аутономне покрајине Војводине и стара се о правилном
спровођењу донесеног Кадровског плана, оглашава конкурсе за попуну радних места у складу са законом или другим прописом, и друге
послове значајне за управљање људским ресурсима које јој повери Покрајинска влада и послове који су одређени законом или другим
прописом.
Служба обавља стручно-техничке и административне послове за Жалбену комисију Аутономне покрајине Војводине која је колегијални
орган и која у другом степену одлучује о жалбама службеника у органима Аутономне покрајине Војводине на решења којима се одлучује
о њиховим правима и дужностима, као и о жалбама учесника интерног и јавног конкурса.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

НЕ
Назив:
Извор верификације:
Коментар:

Базна

102

2021

2022

2023
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2200 Служба за управљање људским ресурсим
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06061002
ПА
06061002 Опште стручно усавршавање
Програм
0606 Подршка раду органа јавне управе
Функција
131 - Опште кадровске услуге

779.905,00

Сврха

Унапређење покрајинске управе кроз опште стручно усавршавање службеника у покрајинским органима

Правни основ

- Одлука о Служби за управљање људским ресурсима,
- Покрајинска уредба о стручном усавршавању и оспособљавању службеника у покрајинским органима управе и стручним службама
Покрајинске владе,
- Одлука којом се утврђује Општи програм обуке за 2020. годину и Програм обуке руководилаца за 2020. годину,
- Уредба о акредитацији, начину ангажовања и накнадама реализатора и спроводилаца програма стручног усавршавања у јавној управи.

Одговорно лице

ДИРЕКТОР

Опис

Служба организује стручно усавршавање и обучавање запослених у покрајинским органима путем организовања семинара, наменске
обуке запослених и других облика организованих едукација. Годишњим програмом стручног усавршавања службеника утврђују се теме
а на основу анализе потреба коју крајем сваке године путем упитника спроводи Служба. Такође одабир тема условљен је и потребом за
стицањем знања и упознавања запослених са новим прописима који се примењују у раду покрајинских органа. У оквиру годишњег
програма општег стручног усавршавања организују се курсеви страних језика и језика националних мањина – националних заједница, а
у складу са потребама појединих покрајинских органа, на захтев руководиоца који упућује запослене.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ
Подизање капацитета запослених покрајинске управе
Назив: Заступљеност учесника мушког пола у укупном броју учесника и учесница на
обукама
Извор верификације: Евиденција Службе за управљање људским ресурсима
Коментар: Вредност се изражава у процентима. Базна година 2016.
Назив: Заступљеност учесника женског пола у укупном броју учесника и учесница на
обукама
Извор верификације: Евиденција Службе за управљање људским ресурсима
Коментар: Вредност се изражава у процентима. Базна година 2016.
Назив: Број учесника и учесница на обукама
Извор верификације: Евиденција Службе за управљање људским ресурсима

Циљ 1
Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

Индикатор 1.3

Базна

2021

2022

2023

28

30

30

30

Базна

2021

2022

2023

72

70

70

70

Базна
200

2021
200

2022
200

2023
200

Коментар: Служба ће обуке утврђене годишњим програмом стручног усавршавања одржавати у целокупном, већем или мањем обиму
односно неће одржавати, у складу са ликвидним могућностима буџета. Базна година 2016.
Циљ 2
Индикатор 2.1

Индикатор 2.2

Индикатор 2.3

Индикатор 2.4

Индикатор 2.5

Циљ 3
Индикатор 3.1

Индикатор 3.2

Организовање семинара из области родне равноправности
Назив: Број учесника и учесница семинара из области родне равноправности
Извор верификације: Евиденција Службе за управљање људским ресурсима
Коментар: Базна година 2017.
Назив: Учешће руководилаца мушког пола у укупном броју учесника и учесница
семинара из области родне равноправности
Извор верификације: Евиденција Службе за управљање људским ресурсима
Коментар: Вредност се изражава у процентима. Базна година 2017.
Назив: Учешће руководилаца женског пола у укупном броју учесника и учесница
семинара из области родне равноправности
Извор верификације: Евиденција Службе за управљање људским ресурсима
Коментар: Вредност се изражава у процентима. Базна година 2017.
Назив: Број учесника мушког пола од укупног броја учесника и учесница семинара из
области родне равноправности
Извор верификације: Евиденција Службе за управљање људским ресурсима
Коментар: Базна година 2017.
Назив: Број учесника женског пола од укупног броја учесника и учесница семинара из
области родне равноправности
Извор верификације: Евиденција Службе за управљање људским ресурсима
Коментар: Базна година 2017.
Равномерна заступљеност предавача мушког и женског пола на обукама
Назив: Заступљеност предавача мушког пола у укупном броју предавача на обукама
Извор верификације: Евиденција Службе за управљање људским ресурсима
Коментар: Вредност се изражава у процентима. Базна година 2017.
Назив: Заступљеност предавача женског пола у укупном броју предавача на обукама
Извор верификације: Евиденција Службе за управљање људским ресурсима
Коментар: Вредност се изражава у процентима. Базна година 2017.
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Базна
27

2021
30

2022
30

2023
30

Базна

2021

2022

2023

7

5

5

5

Базна

2021

2022

2023

11

5

5

5

Базна

2021

2022

2023

6

10

10

10

Базна

2021

2022

2023

21

20

20

20

Базна
0

2021
50

2022
50

2023
50

Базна
100

2021
50

2022
50

2023
50

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

2600 Правобранилаштво Атономне Покрајине Војводине
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06061010
ПА
06061010 Правна заштита имовине и заступање интереса АПВ и покрајинских органа
Програм
0606 Подршка раду органа јавне управе
Функција
330 - Судови
Остварење права и интереса АПВ, односно права и интереса њених органа
Сврха

30.986.484,31

Правни основ

Закон о правобранилаштву Покрајинска скупштинска одлука о Правобранилаштву Аутономне покрајине Војводине и законски
прописи који регулишу плате и друге расходе за запослене.

Одговорно лице

ПРАВОБРАНИЛАЦ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Опис

Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине обавља послове правне заштите имовинских права и интереса Аутономне
Покрајине Војводине, њених органа, организација и служби на основу закона и других прописа у складу са Уставом и законом. У циљу
обављања ових послова Правобранилаштво предузима правне радње и користи правна средства пред судовима и другим надлежним
органима ради остваривања имовинских права и интереса Покрајине и њених органа. У судском и управном поступку
Правобранилаштво наступа као законски заступник Покрајине и њених органа и поступа по њиховим налозима. Правобранилаштво
може у погледу имовинских права и интереса, заступати и друга правна лица чији је оснивач Покрајина, када та правна лица немају
организовану правну службу и ако интереси тих лица нису у супротности са функцијом Правобранилаштва.Радом Правобранилаштва
Аутономне покрајине Војводине руководи Правобранилац АП Војводине који је надлежан за обављање послова управе.Поред
наведеног, Правобранилаштво Војводине дужно је да у року од 30 дана достави правно мишљење на закључивање имовинско - правних
уговора које закључују покрајински органи.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Делотворна употреба расположивих ресурса Правобранилаштва Аутономне покрајине Војводине

Индикатор 1.1

Циљ 2
Индикатор 2.1

Назив: Проценат предмета по којима Правобранилаштво Аутономне покрајине
Војводине поступа у односу на број примљених захтева од органа које заступа.
Извор верификације: увидом у рад из претходних година дошли смо до тих процената (
2018. и 2019.година година)
Коментар:

Базна

2021

2022

2023

100

100

100

100

Транспарентно информисање грађанки и грађана о судским споровима у којима је АПВ странка у поступку
Назив: Проценат предмета по којима Правобранилаштво Аутономне покрајине
Војводине поступа у односу на број примљених захтева од органа које заступа.
Извор верификације: увидом у рад из претходних година дошли смо до тих процената (
2018. и 2019.година година)
Коментар:

Базна

2021

2022

2023

100

100

0

0

0607 Систем јавне управе
0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице
Назив
Систем јавне управе
Сектор
06 Опште услуге јавне управе

131.029.870,36
131.029.870,36

Сврха

Развој ефикасног система јавне управе и ефикасно остваривање права и обавеза грађана и грађанки.

Правни основ

Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ; Уредба о програму и начину полагања државног стручног испита ;
Одлука о Стратегији реформе и развоја покрајинске управе ; Стратегија реформе јавне управе у Републици Србији

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Обављају се послови који се односе на: праћење примене републичких стратешких докумената у области система јавне управе и
е-управе и послови државне управе који су законом поверени АПВ.

Циљ 1
Индикатор 1.1

Циљ 2
Индикатор 2.1

Индикатор 2.2

Унапређење рада органа јавне управе
Назив: Број притужби или опомена на рад Секретаријата од стране институција ван
Базна
2021
2022
правне контроле управе (омбудсман, повереник за информације од јавног значаја итд.)
Извор верификације: Интерна евиденција
0
0
0
Коментар: Базна вредност је из 2019. године
Вођење родне статистике ради процене односа равноправне заступљености мушкараца и жена у укупном броју запослених на
руководећим местима у покрајинским органима
Назив: % жена са положеним државним стручним испитом, на руководећим местима у
Базна
2021
2022
покрајинским органима
Извор верификације: Интерна евиденција
55
55
55
Коментар: Базна вредност је из 2019. године.
Назив: % мушкараца са положеним државним стручним испитом, на руководећим
Базна
2021
2022
местима у покрајинским органима
Извор верификације: Интерна евиденција
45
45
45
Коментар: Базна вредност је из 2019. године.
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2023
0

2023
55

2023
45

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06071001
06071001 Организација и спровођење државног стручног испита
Програм
0607 Систем јавне управе
111 - Извршни и законодавни органи
Функција

5.700.000,00

Сврха

Обављање поверених послова државне управе. Стицање квалификације за рад у органима државне управе односно равноправна
оспособљеност службеника и службеница за рад у државној управи.

Правни основ

Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ; Уредба о програму и начину полагања државног стручног испита ;
Покрајинска уредба о остваривању права на накнаду и висини накнаде за рад у одборима, комисијама и другим радним телима

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У области државног стручног испита, у складу са законом и подзаконским актима, обављају се поверени послови образовања комисија и
организује се полагање државног стручног испита за запослене на територији Аутономне покрајине Војводине. У оквиру ове програмске
активности обухваћене су накнаде комисија који учествују у организацији и спровођењу провере знања у оквиру државног стручног
испита.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

Индикатор 1.3

Циљ 2
Индикатор 2.1

Индикатор 2.2

Индикатор 2.3

Индикатор 2.4

НЕ
Ефикасна организација и реализација државног стручног испита.
Назив: Број пријављених кандидата за полагање државног стручног испита
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Интерна евиденција
185
200
200
200
Коментар: Базна вредност је из 2019. године.
Назив: Број пријављених кандидаткиња за полагање државног стручног испита
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Интерна евиденција
308
300
300
300
Коментар: Базна вредност је из 2019. године.
Назив: Проценат решених захтева за полагање државног стручног испита
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Интерна евиденција
99
99
99
99
Коментар: Базна вредност је из 2019. године.
Вођење родне статистике ради процене односа равноправне заступљености мушкараца и жена у укупном броју кандидата који су
положили државни стручни испит
Назив: % жена у односу на укупан број лица која су положила државни стучни испит.
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Интерна евиденција
61
55
55
55
Коментар: Базна вредност је из 2019. године
Назив: % мушкараца у односу на укупан број лица која су положила државни стучни
Базна
2021
2022
2023
испит.
Извор верификације: Интерна евиденција
39
45
45
45
Коментар: Базна вредност је из 2019. године
Назив: % жена са положеним државним стручним испитом, на руководећим радним
Базна
2021
2022
2023
местима у покрајинским органима
Извор верификације: Интерна евиденција
55
55
55
55
Коментар: Базна вредност је из 2019. године
Назив: % мушкараца са положеним државним стручним испитом, на руководећим
Базна
2021
2022
2023
радним местима у покрајинским органима
Извор верификације: Интерна евиденција
45
45
45
45
Коментар: Базна вредност је из 2019. године

0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06071004
ПА
06071004 Администрација и управљање
Програм
0607 Систем јавне управе
111 - Извршни и законодавни органи
Функција

Сврха

Правни основ
Одговорно лице

125.329.870,36

Усаглашавање прописа и општих аката у правном систему у поступку њиховог доношења и старање о њиховој нормативно-техничкој
исправности, израда аката из делокруга покрајинског секретаријата, израда печата органа АП Војводине, органа јединица локалне
самоуправе и имаоца јавних овлашћења, који имају седиште на територији АП Војводине у складу са законом и подзаконским
прописима; послови превођења и лекторисања за потребе Покрајинске владе, Скупштине АП Војводине и покрајинских органа управе
Закон о печату државних и других органа Статут Аутономне покрајине Војводине ,Покрајинска скупштинска одлука о објављивању
прописа и других аката
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
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Опис

Приликом израде аката од стране покрајинских огана управе и покрајинских управних организација, наведени органи се обраћају
Покрајинском секретаријату ради добијања мишљења о усаглашености предложеног акта са прописима и општим актима у правном
систему РС, као и о нормативној - техничкој исправности предложених аката. Такође Покрајински секретаријат израђује нацрте и
предлоге аката из делокруга Покрајинског секретаријата, као и оних аката који нису у надлежности других покрајинских секретаријата.
У Покрајиснком серкетаријату се издају решења о усаглашености изгледа и садржине печата органа АП Војводине, органа јединица
локалне самоуправе и имаоца јавних овлашћења, који имају седиште на територији АП Војводине. У одељењу за преводилачке послове
се обављају послови лекторисања и послови превођења на језике националних мањинских заједница који су у службеној употреби у
покрајинским органима, те превођења на енглески језик, као и обратно – прописа и других аката, аката који се објављују у „Службеном
листу Аутономне покрајине Војводине; билтена и публикација за потребе Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине; текстова из
дневних и недељних новина; периодичних часописа; публикација и других материјала; обављају се и послови симултаног превођења
седница Скупштине, те консекутивног превођења приликом међурегионалних контаката;

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

НЕ
Назив: Извор верификације: Коментар: -

Базна
0

2021
0

0608 Систем локалне самоуправе
1000 Покрајински секретаријат за финансије
Назив
Систем локалне самоуправе
Сектор
06 Опште услуге јавне управе
Сврха
Подршка функционисању локалне самоуправе
Правни основ
Закон о буџету Републике Србије за буџетску годину.
Одговорно лице
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Циљ 1
Индикатор 1.1

Сектор
Сврха
Правни основ
Одговорно лице

2023
0

8.868.720.951,74
8.725.522.738,00

Програмом се обезбеђује пренос средстава јединицама локалне самоуправе са територије Аутономне Покрајине Војводине за
финансирање редовних функција (ненаменски трансфер) и за финансирање посебних намена, активности задатака (путем преноса
наменског трансфера). Из републичког буџета, ова средства се преносе буџету АП Војводине, а најкасније наредног дана по пријему
средстава и акта надлежног републичког органа, ова средства преносе се јединицама локалне самоуправе на територији Аутономне
покрајине Војводине којима су намењена.
Назив: Извор верификације: Коментар: -

Базна
0

1100 Покрајински секретаријат за регионални развој међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
Назив

2022
0

2021
0

2022
0

2023
0

143.198.213,74

Систем локалне самоуправе
06 Опште услуге јавне управе
Ефикасна и модерна локална самоуправа у функцији грађана и привреде
Закон о локалној самоуправи
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

ПС за РРМСЛС ,у складу са законом и Статутом даје предходну сагласност скупштини јединице локалне самоуправе на територији АПВ
приликом утврђивања празника и одлучивања о називима улица,тргова,градских четврти и заселака и других делова насељених места на
територији јединице локалне самоуправе;усмерава и даје подршку јединицама локалне самоуправе и месним самоуправама у
обезбеђивању законитости и ефикасности рада ;усклађује и подстице сарадњу АПВ и јединица локалне самоуправе на њеној територији
у области изградње ефикасне и савремене локалне самоуправе;предлаже и подржава мере у области изградње система локалне
самоуправе ,међуопштинског повезивања,уједначавање капацитета и модернизације рада локалне администрације;прати остваривање
месне самоуправе у јединицама локалне самоуправе у АПВ као и других облика непосредног учешћа грађана у доношењу одлука на
локалном нивоу;даје стручна правна и саветодавна мишљења у вези са применом закона и др. прописа који су од непосредног утицаја на
развој и остваривање локалне самоуправе и за рад органа јединице локалне самоуправе;покреће поступак за оцену уставности и
законитости статута или др.општих аката јединица локалне самоуправе ако секретаријат сматра да тај пропис није у сагласности са
покрајинским прописом;контролу усклађености општих аката органа јединице локалне самоуправе са њеним статутом, предузимање
мера и пружање стручне помоћи у спровођењу; праћење поступка и процедуре спровођења локалних избора,

Циљ 1

Унапредјење делотворности и ефикасности рада институција у оквиру локалне самоуправе
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Назив: Број реализованих пројеката из локалних стратешких планова
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Информације о реализованим пројектима
20
45
45
45
Коментар: базна година:2014
1000 Покрајински секретаријат за финансије
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06081001
06081001 ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
8.725.522.738,00
0608 Систем локалне самоуправе
Програм
Функција
180 - Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти
Обезбеђивање средстава за финансирање редовних функција ЈЛС (ненаменски трансфер), и извршавање посебних задатака и програма
Сврха
ЈЛС (наменски трансфер).
Правни основ
Закон о буџету Републике Србије за буџетску годину.
Одговорно лице
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Индикатор 1.1

Опис

Програмска активност обухвата трансферна средства (ненаменски и наменски трансфер) намењен јединицама локалне самоуправе на
територији Аутономне покрајине Војводине, а који се из републичког буџета преноси буџету АП Војводине.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

НЕ
Назив: Извор верификације: Коментар: -

Базна
0

2021
0

2022
0

2023
0

1100 Покрајински секретаријат за регионални развој међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06081003
06081003 Подршка развоју локалне самоуправе
Програм
0608 Систем локалне самоуправе
Функција
180 - Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти
Подршка реализацији приоритета из локалних и регионалних стратешких докумената
Сврха
Правни основ
Закон о локалној самоуправи, Закон о планском систему Републике Србије,
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Одговорно лице

45.000.000,00

Опис

Кроз програмску активност "Подршка развоју локалне самоуправе " пружа се подршка јединицама локалне самоуправе за унапређење
радних, институционалних, управљачких капацитета и процеса у јединицама локалне самоуправе, како би се омогућило ефикасно
управљање развојем локалне заједнице.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

НЕ
Унапређење израде и спровођења ефикасних планских докумената
Назив: Број усвојених докумената развојног планирања и докумената јавних политика
Извор верификације: Извештаји ЈЛС по конкурсу
Коментар: базна година:2014

Базна
8

2021
45

2022
20

2023
20

1100 Покрајински секретаријат за регионални развој међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06081007
06081007 Администрација и управљање
Програм
0608 Систем локалне самоуправе

81.198.213,74

Функција

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

Сврха

Обезбеђен ефикасан и усклађен рад свих унутрашњих јединица у оквиру Секретаријата

Правни основ

Законски прописи који регулишу плате и друге расходе за запослене, Закон о јавним набавкама

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Програмска активност "Администрација и управљање" односи се на редован рад Секретаријата, извршавање свих активности
предвиђених програмима, припрема интерних аката које доноси секретар; вршење других правно-аналитичких послова којима се
доприноси развоју система локалне самоуправе; послови међурегионалне сарадње, као и послови од заједничког интереса за
Секретаријат.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

НЕ
Назив:
Извор верификације:
Коментар:

Базна
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1100 Покрајински секретаријат за регионални развој међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
ПЈ
ПРОЈЕКАТ 06085009
06085009 Софтвер за успостављање јединственог управног места и развој сервиса е-управе у јединицама
локалне самоуправе
Програм
0608 Систем локалне самоуправе
Функција
411 - Општи економски и комерцијални послови

Сврха

Правни основ
Одговорно лице

17.000.000,00

Основна идеја увођења јединственог управног места је да оно постане мост између грађана и управе, јединствена приступна тачка за
комуникацију грађана са свим органима са којима би они иначе морали сами и директно да ступе у контакт да би остварили неко
своје право.
Закон о регионалном развоју
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У 2021. години планира се набавка софтвера који ће се пренети једној локалној самоуправи као пилот пројекат; локална самоуправа ће
се изабрати након извршене опсежне анализе стања и потреба за ефикаснијим пружањем услуга грађанима. Захваљујући овом пројекту,
грађани ће моћи да на једном месту поднесу своје захтеве, добију све релевантне информације и да након брзе и ефикасне сарадње
свих релевантних органа за конкретан поступак, а у комуникацији са само једним органом, односно службеником, добију и
одговарајуће решење, потврду и слично.

Капитална
улагања

ДА

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

НЕ
Увођење и примена ефикасног система за успостављање јединственог управног места и развој сервиса е-управе у јединицама локалне
самоуправе
Назив: Број јединица локалне самоуправе са имплементираном апликацијом
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: извештај јединице локалне самоуправе
0
1
0
0
Коментар: базна година:2021
Планира се у 2021. години пилот пројекат за имплементацију датог софтвера у једној јединици локалне самоуправе, која ће се изабрати
након спроведене детаљне анализе стања и потреба у свим ЈЛС на територији АП Војводине

Циљ 2
Индикатор 2.1

Повећање делотворности и ефикасности рада локалне администрације
Назив: Проценат повећања обрађених захтева грађана
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Извештај јединице локалне самоуправе
0
20
0
0
Коментар: У 2021. години се очекује имплементација датог пројекта, и повећање обрађених захтева грађана у односу на исти период
претходне године за 20%.

0614 Информационе технологије и електронска управа
1900 Управа за заједничке послове покрајинских органа
Назив
Информационе технологије и електронска управа
Сектор
06 Опште услуге јавне управе

129.900.440,00
129.900.440,00

Сврха

Модернизација покрајинске управе применом савремених информатичких и телекомуникационих достигнућа у циљу повећања
ефикасности и транспарентности рада

Правни основ

Закон о информационој безбедности ;
Одлука о Управи за заједничке послове покрајинских органа ;
Одлука о стратегији реформе и развоја покрајинске управе ;
Одлука о стратегији еУправе покрајинских органа ;
Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године ;
Одлука о Стратегији еУправе покрајинских органа са акционим планом до 2015. године ;
Одлука о идентификационој легитимацији ;
Упутство о употреби рачунара у мрежном окружењу ;

Одговорно лице

ДИРЕКТОР

Опис

У оквиру овог програма, спроводе се послови одржавања и планирања развоја информационог система Скупштине АПВ, Покрајинске
владе и покрајинских органа, посебно у области информационе безбедности, рачунарских мрежа, системског и апликативног софтвера,
рачунарске и периферне опреме, мобилне и фиксне телефоније, система за озвучење и симултано превођење, сервиса и пројеката
еУправе, учествовања у организацији ИКТ обука за запослене у покрајинским органима, координирања заједничког рада локалних
администратора и набавке потребне рачунарске и друге опреме, софтвера и стручних услуга.

Циљ 1
Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

Обезбеђење високог нивоа квалитета рада покрајинских органа применом ИКТ
Назив: % испитаника женског пола који је за покривеност пословних процеса
покрајинских органа уведеним ИКТ системима/сервисима дао оцену 4 или оцену 5
Извор верификације: Резултати анкетирања представника покрајинских органа управе
Вредност индикатора представља проценат испитаника женског пола који је дао оцену
4 или оцену 5
Коментар: Базна година је 2019
Назив: % испитаника мушког пола који је за покривеност пословних процеса
покрајинских органа уведеним ИКТ системима/сервисима дао оцену 4 или оцену 5
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Базна

2021

2022

2023

84

80

81

82

Базна

2021

2022

2023
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Извор верификације: Резултати анкетирања представника покрајинских органа управе
Вредност индикатора представља проценат испитаника мушког пола који је дао оцену
4 или оцену 5
Коментар: Базна година је 2019
Назив: % испитаника женског пола који је за стабилност - поузданост софтвера и
Индикатор 1.3
сервиса који су имплементирани дао оцену 4 или оцену 5
Извор верификације: Резултати анкетирања представника покрајинских органа управе
Вредност индикатора представља проценат испитаника женског пола који је дао оцену
4 или оцену 5
Коментар: Базна година је 2019
Назив: % испитаника мушког пола који је за стабилност - поузданост софтвера и
Индикатор 1.4
сервиса који су имплементирани дао оцену 4 или оцену 5
Извор верификације: Резултати анкетирања представника покрајинских органа управе
Вредност индикатора представља проценат испитаника мушког пола који је дао оцену
4 или оцену 5
Коментар: Базна година је 2019
1900 Управа за заједничке послове покрајинских органа
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06141001
06141001 ИКТ подршка раду покрајинских органа
Програм
0614 Информационе технологије и електронска управа
Функција
133 - Остале опште услуге

УКУПНА СРЕДСТВА
81

80

81

82

Базна

2021

2022

2023

89

82

83

84

Базна

2021

2022

2023

81

82

83

84

119.800.440,00

Сврха

Модернизација покрајинске управе применом савремених информатичких и телекомуникационих достигнућа у циљу повећања
ефикасности и транспарентности рада

Правни основ

Одлука о Управи за заједничке послове покрајинских органа;
Одлука о стратегији реформе и развоја покрајинске управе;
Одлука о стратегији еУправе покрајинских органа;
Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године;
Одлука о Стратегији еУправе покрајинских органа са акционим планом до 2015. године;
Одлука о идентификационој легитимацији;
Упутство о употреби рачунара у мрежном окружењу;
Закон о информационој безбедности;

Одговорно лице

ДИРЕКТОР

Опис

Ова програмска активност обухвата послове одржавања, планирања и развоја ИКТ решења из области рачунарских мрежа, системског
софтвера, рачунарске и периферне опреме, мобилне и фиксне телефоније, система за озвучење и симултано превођење, припрему
пројектних задатака и техничких спецификација, евиденције и анализе коришћења опреме, лиценци, апликација и сервиса,
информациону безбедност, пројектовање и ажурирање база података и кодирање апликација и веб презентација, претраживање података
у бази и израду извештаја, оперативну подршку и развој пројеката еУправе покрајинских органа, увођење нових сервиса и услуга,
учествовање у организацији ИКТ обука за запослене у покрајинским органима, координирање заједничког рада локалних
администратора у покрајинским органима и набавку потребне рачунарске и друге опреме, софтвера и наведених стручних услуга.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

Индикатор 1.3

НЕ
Обезбеђење високог нивоа квалитета ИКТ подршке раду покрајинских органа
Назив: % задовољних испитаника женског пола ИКТ корисничком подршком
Извор верификације: Резултати анкетирања представника покрајинских органа управе
Вредност индикатора представља укупан проценат испитаника женског пола који је
дао оцену 4 или оцену 5
Коментар: Базна година је 2019
Назив: % задовољних испитаника мушког пола ИКТ корисничком подршком
Извор верификације: Резултати анкетирања представника покрајинских органа управе
Вредност индикатора представља укупан проценат испитаника мушког пола који је дао
оцену 4 или оцену 5
Коментар: Базна година је 2019
Назив: % доступности свих система за које је Сектор за информационе технологије
задужен и које одржава
Извор верификације: Извештаји добијени помоћу софтвера који прати стање
доступности најбитнијих сервера, мрежне опреме и сервиса у инф. систему.
Вред. индикатора је аритм.средина вредности 26 параметара који карактеришу
доступност најважнијих ИКТ сервиса и мреже
Коментар: Базна година је 2018

Базна

2021

2022

2023

95

92

93

94

Базна

2021

2022

2023

85

86

87

88

Базна

2021

2022

2023

99

95

95

95

2021

2022

2023

Циљ 2

Ефикасно пројектовање, изградња и одржавање Информационог система покрајинских органа

Индикатор 2.1

Назив: Проценат успешно одржаних електронских седница Покрајинске владе
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Базна

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ
Извор верификације: Извештаји добијени помоћу софтверских система еДоцументус и
еСеднице
Вред.индикатора представља укупан % успешно одржаних електронских седница
Покрајинске владе и радних тела у односу на укупан број седница одржаних уз
подршку софтверских система
Коментар: Базна година је 2018
1900 Управа за заједничке послове покрајинских органа
ПРОЈЕКАТ 06145003
ПЈ
06145003 Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)
0614 Информационе технологије и електронска управа
Програм
Функција
133 - Остале опште услуге

УКУПНА СРЕДСТВА

99

95

95

95

10.100.000,00

Сврха

Обезбеђивање основних предуслова за електронско пословање, информациону безбедност и успостављање нових и савремених
процедура рада покрајинских органа, како то налаже најбоља пракса и захтева релевантна законска регулатива.

Правни основ

Закон о информационој безбедности,
Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању,
Закон о електронској управи,
Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. Године,
Стратегија реформе јавне управе у Републици Србији,
Стратегија развоја информационе безбедности у Републици Србији за период од 2017. до 2020. године ,
Стратегија развоја електронске управе у Републици Србији за период 2015–2018. године и Акциони план за спровођење Стратегије за
период 2015–2016. године
Национални оквир интероперабилности (2014)
Одлука о Управи за заједничке послове покрајинских органа,
Одлука о стратегији реформе и развоја покрајинске управе,
Одлука о Стратегији еУправе покрајинских органа,
Одлука о Стратегији еУправе покрајинских органа са акционим планом до 2015. године

Одговорно лице

ДИРЕКТОР

Опис

Спровођење поступка јавне набавке рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи) у складу са планом занављања
постојеће рачунарске опреме и захтевима покрајинских органа. Више од 50% рачунарске опреме покрајинских органа је у експлоатацији
7 и више година и највећи део ње не подржава прелазак на оперативни систем Wиндоwс 10. Све радне станице покрајинских органа
раде под оперативним системом Wиндоwс 7, за који подршка Мицрософт-а постоји само до краја 2019. године. Како би покрајинским
органима обезбедили платформу за коришћење електронских сервиса (нпр. еЗУП), неопходно је да све радне станице раде под
оперативним системом Wиндоwс 10, те је стога потребна замена постојећих технолошки застарелих радних станица.

Капитална
улагања

ДА

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Обезбеђивање основних предуслова за савремено електронско пословање покрајинских органа

Индикатор 1.1

Назив: % реализације набавке рачунарске опреме у односу на планирану вредност
набавке
Извор верификације: Извештај о извршењу Финансијског плана Управе за заједничке
послове покрајинских органа
Коментар: Реализација пројекта је планирана у 2021. години

Базна

2021

2022

2023

0

100

0

0

0701 Уређење и надзор у области саобраћаја
96.107.933,60
1400 Покрајински секретаријат за енергетику, грађавинарство и саобраћај
96.107.933,60
Назив
Уређење и надзор у области саобраћаја
Сектор
07 Саобраћај и комуникације
Унапређење саобраћајног система Аутономне покрајине Војводине
Сврха
Закона о безбедности саобраћаја на путевима , Закон о путевима , Закон о железници, Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској
Правни основ
управи
Одговорно лице
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Циљ 1
Индикатор 1.1

'Квалитет саобраћајне инфраструктуре, поред директног утицаја на безбедност саобраћаја, има и велики значај за укупан квалитет
живота грађана и привлачење инвестиција. За унапређење квалитета путне инфраструктуре у Војводини потребна су значајна улагања
на републичком, покрајинском и локалном нивоу. Дефинисање проблема за оптимално функционисање саобраћаја и идентификација
ризичних деоница за безбедност саобраћаја требало би да претходи доношењу одлука и спровођењу акције за побољшање, а такође
представља и битну информацију за саме кориснике инфраструктуре. Програмом се обезбеђују услови за унапређење саобраћајне
инфраструктуре и подизања нивоа безбедности и функционалности саобраћаја у покрајини.

Подизање укупног нивоа безбедности у саобраћају у АПВ
Назив: Број саобраћајних незгода на путевима у АПВ
Извор верификације: Подаци Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије.

Базна
6976

2021
6800

Коментар: Односи се на укупан број саобраћајних незгода на свим путевима у АП Војводини. Базна: 2016. година
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2022
6600

2023
6400

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
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УКУПНА СРЕДСТВА

Назив: Број настрадалих лица у саобраћајним незгодама у АПВ
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Подаци Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије
5644
5400
5200
5000
Коментар: Односи се на укупан број лако и тешко повређених и погинулих лица у саобраћајним незгодама на свим путевима у АП
Војводини.
Базна: 2016. година
1400 Покрајински секретаријат за енергетику, грађавинарство и саобраћај
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 07011002
07011002 Администрација, управљање и инспекцијски надзор
22.117.302,08
0701 Уређење и надзор у области саобраћаја
Програм
Функција
450 - Саобраћај
Редовно извршавање инспекцијских контрола друмског, железничког и пловидбеног саобраћаја у циљу повећања безбедност саобраћаја
Сврха
на територији АП Војводине
Индикатор 1.2

Правни основ

Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине; Закон о инспекцијском надзору, Статут Аутономне Покрајине
Војводине; Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи;Покрајинска скупштинска одлука о спровођењу Статута Аутономне
покрајине Војводине, Закон о безбедности саобраћаја, Закон о накнадама за коришћење јавних добара

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Средства планирана на овој програмској активности омогућавају редовно пословање Секретаријата и извршавање свих планираних
активности неопходних за његово функционисање. Непосредни инспекцијски надзор над применом закона и других прописа из области
друмског, железничког и водног саобраћаја и државних путева, издавање решења о отклањању неправилности и забрани, подношење
прекршајне и кривичне пријаве

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ
Побољшање стања и доследна примена законских прописа у области саобраћаја
Назив: број извршених контрола
Извор верификације: Издата Решења по броју извршених контрола покрајинског
инспектора за безбедност пловидбе запосленог у Покрајинском секретаријату за
енергетику, грађевинарство и саобраћај
Коментар: Базна вредност из Извештаја о раду инспекције за 2019. годину
Назив: Број извршених контрола током којих су уочене неправилности: бр. (управне
мере)
Извор верификације: Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и
саобраћај
Коментар: Базна вредност из Извештаја о раду инспекције за 2019. годину
Назив: Број издатих решења за накнаду за пловидбу и коришћење објеката бездедности
пловидбе на државном водном путу
Извор верификације: Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и
саобраћај
Коментар: Базна година 2019. година

Циљ 1
Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

Индикатор 1.3

Базна

2021

2022

2023

596

600

620

640

Базна

2021

2022

2023

252

240

220

200

Базна

2021

2022

2023

80

80

80

80

Циљ 2

Број организованих радних тела (савета) за безбедност саобраћаја на путевима на територији АП Војводине

Индикатор 2.1

Назив: Број одржаних састанака о безбедности саобраћаја на путевима
Извор верификације: Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и
саобраћај

Базна

2021

2022

2023

0

6

6

6

Коментар: Базна вредност 0 јер се у 2020. години формира савет у складу са чланом 8. и 17. Закона о безбеднсти саобраћаја
1400 Покрајински секретаријат за енергетику, грађавинарство и саобраћај
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 07011003
ПА
07011003 Развој саобраћаја и путне инфраструктуре
0701 Уређење и надзор у области саобраћаја
Програм
Функција
450 - Саобраћај
Сврха
Правни основ
Одговорно лице

43.808.631,52

Унапређење квалитета саобраћајне инфраструктуре и подизање нивоа безбедности саобраћаја у АП Војводини
Закона о безбедности саобраћаја на путевима,
Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У циљу повећања нивоа безбедности саобраћаја, као и заштите најугроженијих категорија учесника у саобраћају - деце предшколског и
школског узраста и бициклиста у сарадњи са локалним самоуправама суфинансира се реализација пројеката изградње, реконструкције
и модернизације саобраћајне инфраструктуре (вертикална и хоризонтална саобраћајна сигнализација, светлосна саобраћајна
сигнализација-семафори, бициклистичке стазе, измештање аутобуских стајалишта са коловоза, изградња и пројектовање кружних токова
и сл.)

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ
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ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ
Циљ 1
Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

УКУПНА СРЕДСТВА

Повећање безбедности учесника у саобраћају у АП Војводини
Назив: Број настрадале деце у саобраћајним незгодама у АПВ
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Подаци Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије
394
360
330
300
Коментар: Укупан број лако и тешко повређене и погинуле деце у саобраћајним незгодама на свим путевима у АП Војводини. Базна
вредност 2017. година
Назив: Број настрадалих бициклиста и мотоциклиста (возач и путник) у саобраћајним
Базна
2021
2022
2023
незгодама у АПВ
Извор верификације: Подаци Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије
1221
1000
900
800
Коментар: Укупан број лако и тешко повређених и погинулих бициклиста и мотоциклиста (возач и путник) у саобраћајним незгодама
на свим путевима у АП Војводини. Базна вредност 2017. година

Назив: Број настрадалих пешака у саобраћајним незгодама у АПВ
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Подаци Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије
575
500
450
400
Коментар: Укупан број лако и тешко повређених и погинулих пешака у саобраћајним незгодама на свим путевима у АП Војводини.
Базна вредност 2017. година
1400 Покрајински секретаријат за енергетику, грађавинарство и саобраћај
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 07011007
07011007 МАНИФЕСТАЦИЈА ''МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ САОБРАЋАЈА''
750.000,00
Програм
0701 Уређење и надзор у области саобраћаја
Функција
450 - Саобраћај
Индикатор 1.3

Сврха

Правни основ
Одговорно лице

Повезивање и умрежавање заинтересованих субјеката у области саобраћаја и привреде, на домаћем и интернационалном нивоу, путем
презентовања њихових производа, технологија, алата, опреме, машина и слично, на сајамској манифестацији
Статут Аутономне покрајине Војводине,
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Међународни сајам саобраћаја има за циљ да компанијама које су везне за област саобраћаја, омогући да се на ефикасан и практичан
начин представе, кроз презентовање производа и услуга, уз директно повезивање са другим привредним субјектима и инвеститорима у
региону. Поред тога, презентовањем научно-стручних радова из области саобраћаја и одржавањем едукативних скупова (конференције,
округли столови, трибине...) током трајања сајма повећаће се информисаност и знање стручњака различитих профила и шире јавности.
Догађај ће окупитити велики број учесника, домаћих и страних излагача и допринеће бољем повезивању привредника, повећању знања
као и крајњем повећању квалитета производа и/или пружених услуга у области саобраћаја.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

Циљ 2
Индикатор 2.1

Индикатор 2.2

НЕ
Повезивање и умрежавање заинтересованих субјеката у области саобраћаја
Назив: Број одржаних манифестација
Извор верификације: Организатор Међународног сајма саобраћаја
Коментар: Базна година је 2018. година.
Назив: Број излагача
Извор верификације: Организатор Међународног сајма саобраћаја
Коментар: Базна вредност 2018. година

Базна
1

2021
1

2022
1

2023
1

Базна
10

2021
10

2022
15

2023
20

Повећање информисаности и знања стручњака различитих профила и шире јавности, презентовањем научно-стручних радова из области
саобраћаја и одржавањем едукативних скупова
Назив: Број посетилаца
Извор верификације: Организатор Међународног сајма саобраћаја
Коментар: Базна вредност 2018. година (Податак је процена организатора)
Назив: Број одржаних скупова
Извор верификације: Организатор Међународног сајма саобраћаја
Коментар: Базна вредност 2018. година
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Базна
400

2021
700

2022
900

2023
1100

Базна
9

2021
12

2022
14

2023
16

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

1400 Покрајински секретаријат за енергетику, грађавинарство и саобраћај
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 07011013
ПА
07011013 Организовање рада тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима
2.000.000,00
Програм
0701 Уређење и надзор у области саобраћаја
Функција
450 - Саобраћај
Организовање и рад тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима, као и припрема извештаја о стању безбедности
Сврха
саобраћаја на територији АП Војводине
Правни основ

Члан 8, 14 и 17. Закона о безбедности саобраћаја на путевима, Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Законом о безбедности саобраћаја на путевима је предвиђен рад Тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима ради
усклађивања послова безбедности саобраћаја на путевима који су из делокруга АП Војводине, као и припрема извештај о стању
безбедности саобраћаја на територији АП Војводине који се упућује на усвајање Скупштини АП Војводине.

Капитална
улагања

НЕ

НЕ
Припремљени извештаји о стању безбедности саобраћаја на територији АП Војводине
Назив: Број припремљених извештаја
Базна
Индикатор 1.1
Извор верификације: Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и
0
саобраћај
Коментар: Нова програмска активност, те је базна вредност нула.
Број седница радог тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима
Циљ 2
Индикатор 2.1
Назив: Број одржаних седница
Базна
Извор верификације: Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и
0
саобраћај
Коментар: Нова програмска активност, те је базна вредност нула.
1400 Покрајински секретаријат за енергетику, грађавинарство и саобраћај
ПЈ
ПРОЈЕКАТ 07014005
07014005 Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица-Баја (ИПА пројекат: ДРЕАМ
раилwаy)
Програм
0701 Уређење и надзор у области саобраћаја
Функција
450 - Саобраћај
ИПА пројекат
Циљ 1

2021

2022

2023

1

2

2

2021

2022

2023

3

6

6

27.432.000,00

Сврха

Реализацијом пројекта ''ДРЕАМ РАИЛWАY'', односно израдом пројектно-техничке документације за деоницу од Суботице до Баје,
завршава се процедура израде пројекто-техничке документације за целу пругу Сегедин – Суботица – Баја, чиме ће бити створени услови
за саму изградњу пруге, за чије финансирање ће, такође, бити аплицирано код фондова ЕУ намењених инфраструктурним пројектима.
Изградњом ове пруге добија се једна хоризонтална железничка линија Сегедин-Реске-Хоргош-Суботица-Чикерија-Бачалмаш-Баја, као
део главног правца између две највеће луке Јадранског и Црног мора, Ријеке и Констанце, што ствара услове да се превоз терета
преусмери са преоптерећених јавних путева, на железницу, као еколошки и економски прихватљивији вид транспорта.

Правни основ

Споразум о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и Републике Србије, Писмо обавештења Заједничког надзорног
одбора ''Интеррег – ИПА Програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија'' о одобрењу финансирања пројекта ДРЕАМ раилwаy и
Споразум о партнерству између Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај и Еврорегионалне развојне
агенције ДКМТ из Сегедина

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

За израду пројектно-техничке документације за пругу Суботица - Баја биће расписан међународни тендер у складу са ПРАГ
регулативама ЕУ. За деоницу пруге у Србији (Суботица - Државна граница са Мађарском (Чикерија), у складу са српским прописима,
биће урађена Студија оправданости са идејним пројектом изградње железничке пруге Суботица - Државна граница (Чикерија), која ће
бити послата на државну ревизиону комисију. За деоницу пруге у Мађарској (Државна граница са Србијом - Чикерија - Бачалмаш Баја), у складу са мађарским прописима, биће израђен Пројекат за одобрење изградње и модернизације железничке пруге Државна
граница - Чикерија - Бачалмаш - Баја, који ће бити предат на техничку контролу надлежним органима у Мађарској. Током реализације
пројекта биће одржана отварајућа и завршна конференција, 3 радионице и 36 састанака у циљу координације активности партнера на
пројекту.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

ДА

Циљ 1

Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица – Чикерија – Бачалмаш – Баја

Индикатор 1.1

Назив: Извештај Главног партнера о напретку пројекта
Извор верификације: Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и
саобраћај

113

Базна

2021

2022

2023

0

1

0

0

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

Коментар: Реализација ИПА пројекта траје 36 месеци (01.06.2017.-31.05.2020.). Укупно је планирано достављање 9 извештаја о
напретку пројекта. Базна година 2017. без извештаја, 2018. године достављена 3 извештаја, а 2019. године 4 извештаја.
Циљ 2

Израда и модификација просторних планова на траси пруге Суботица – Чикерија – Бачалмаш – Баја

Индикатор 2.1

Назив: Извештај Прекограничног партнера о напретку пројекта
Извор верификације: Еврорегионална развојна агенција ДКМТ из Сегедина

Базна
0

2021
1

2022
0

2023
0

Коментар: :Реализација ИПА пројекта траје 36 месеци (01.06.2017.-31.05.2020.). Укупно је планирано достављање 9 извештаја о
напретку пројекта. Базна година 2017. без извештаја, 2018. године достављена 3 извештаја, а 2019. године 4 извештаја.
0703 Телекомуникације и информационо друштво
1600 Покрајински секретаријат за привреду и туризам
Назив
Телекомуникације и информационо друштво
07 Саобраћај и комуникације
Сектор

6.000.000,00
6.000.000,00

Сврха

Искоришћење потенцијала информационо-комуникационих технологија за повећање ефикасности рада, запослености, квалитета живота
грађана и економски раст у АП Војводини.

Правни основ

Закон о електронским комуникацијама , Студија изводљивости изградње мреже сензора за праћење нивоа електронмагнетног зрачења

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Примена савремених информационо-комуникационих система са становишта економског, технолошко - производног и општег развоја
друштва доприноси и ствара услове за широку примену Интернета, а са тим и савременог сервиса и услуга. Раст пенетрације
широкопојасног приступа утиче се на позитиван раст економије што представља велики значај за даљи развој друштва. Различити ИКТ
сервиси проузрокују јачање економске додате вредности и стварање нових радних места. Кроз овај програм се спроводе активности
усмерене на раст пенетрације широкопојасном приступу Интернету, као и активности везане за мултидисциплинарну и мултисекторску
примену информационо-комуникационих технологија и праћење нивоа електромагнетног зрачења. У сарадњи са локалним
самоуправама суфинансираће се пројекти који доприносе развоју електронских комуникација и информационог друштва на територији
АП Војводине и пројекти који доприносе развоју "паметних и сигурних градова"

Стварање услова за, коришћење информационо - комуникационих технологија за повећање ефикасности рада, запослености, квалитета
живота становништва.
Назив: Број реализованих пројеката мултидисциплинарне и мултисекторске примене
Индикатор 1.1
Базна
2021
2022
2023
информационо-комуникационих технологија
Извор верификације: Покрајински секретаријат
280
340
370
370
Коментар: Базна година 2019.
1600 Покрајински секретаријат за привреду и туризам
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 07031001
07031001 Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва
6.000.000,00
Програм
0703 Телекомуникације и информационо друштво
Функција
460 - Комуникације
Циљ 1

Сврха

Обезбеђење широкопојасног приступа Интернету грађанима и организацијама и мултидисциплинарна и мултисекторска примена
информационо-комуникационих технологија.

Правни основ

Закон о електронским комуникацијама, Студија изводљивости изградње мреже сензора за праћење нивоа електронмагнетног зрачења

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Путем конкурса за развој електронских комуникација и информационог друштва предвиђа се суфинансирање са локалним самоуправама
пројеката из ове области и пројеката који допсиносе развоју "паметних и сигурних градова" ("смарт анд сафе цитy"). Предвиђа се
реализација рачунарских мрежа у васпитно-образовним установама, успостављање хотспот локација у васпитно-образовним установама
и на важнијим локацијама, успостављање система видео надзора у школама и на раскрсницама, инсталација сензора за праћење нивоа
електромагнетног зрачења, а у складу са стратегијама развоја електронских комуникација и информационог друштва у Републици
Србији и Студијом изводљивости изградње мреже сензора за праћење нивоа електромагнетног зрачења.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Обезбеђивање лакшег приступа Интернету и побољшање безбедности грађана увођењем видео надзора

Индикатор 1.1

Назив: Број ХОТСПОТ локација за бесплатан интернет
Извор верификације: Покрајински секретаријат
Коментар: Базна година 2019.
Назив: Број васпитно-образовних установа и раскрсница са видео надзором
Извор верификације: Покрајински секретаријат
Коментар: Базна година 2019.

Индикатор 1.2
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Базна
60

2021
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2022
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2023
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Базна
105

2021
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2022
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2023
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ
Индикатор 1.3

Индикатор 1.4

Назив: Број реализованих рачунарских мрежа у образовним установама
Извор верификације: Покрајински секретаријат
Коментар: Базна година 2018.
Назив: Број инсталираних сензора за праћење нивоа електромагнетног зрачења
Извор верификације: Покрајински секретаријат
Коментар: Овај индикатор ће се пратити од 2021. године.

УКУПНА СРЕДСТВА
Базна
3

2021
5

2022
7

2023
7

Базна
0

2021
2

2022
3

2023
3

0802 Уређење система рада и радно-правних односа
1600 Покрајински секретаријат за привреду и туризам
Уређење система рада и радно-правних односа
Назив
Сектор
08 Тржиште рада
Реализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини
Сврха

12.000.000,00
12.000.000,00

Правни основ

Чл. 14-22. и чл. 24. Закона о социјално-економском савету (Сл. гласник РС, бр. 125/04) и Споразум о оснивању, деловању и начину рада
Покрајинског социјално-економског савета, бр. 117-021-00044/2006, од 26.7.2006. године, члан 43. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Овим програмом обухваћене су активности Покрајинског социјално-економског савета којима се остварује институционализација
трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини, односно учешће социјалних партнера: репрезентативних синдиката и удружења
послодаваца у АП Војводини у процесу доношења одлука органа АП Војводине о битним економским и социјалним питањима која
утичу на положај послодаваца и запослених.

Циљ 1

Институционална сарадња представника покрајинских органа, репрезентативних синдиката и удружења послодаваца у АП Војводини

Индикатор 1.1

Циљ 2

Назив: Проценат остварене сарадње измедју социјалних партнера на нивоу АП
Војводине у раду Покрајинског социјално-економског савета
Извор верификације: Служба ПСЕС
Коментар: Базна година 2019. у %

Базна

2021

2022

2023

100

100

100

100

Базна

2021

2022

2023

4

4

4

4

Базна

2021

2022

2023

14

14

14

14

Обезбеђивање учешћа жена и мушкараца у саставу Покрајинског социјално-економског савета

Назив: Родни индикатор: Број жена у саставу чланова Покрајинског
социјално-економског савета
Извор верификације: извор података - Служба ПСЕС
Коментар: Базна година 2019.
Назив: Родни индикатор: Број мушкараца у саставу чланова Покрајинског
Индикатор 2.2
социјално-економског савета
Извор верификације: извор података - Служба ПСЕС
Коментар: Базна година 2019.
1600 Покрајински секретаријат за привреду и туризам
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 08021001
08021001 Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини
Програм
0802 Уређење система рада и радно-правних односа
Функција
412 - Општи послови по питању рада
Сврха
Остваривање трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини
Индикатор 2.1

12.000.000,00

Правни основ

Чл. 14-22. и чл. 24. Закона о социјално-економском савету и Споразум о оснивању, деловању и начину рада Покрајинског
социјално-економског савета, бр. 117-021-00044/2006, од 26.7.2006. године, члан 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској
управи.

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Кроз активности Покрајинског социјално-економског савета спроводи се институционална сарадња представника покрајинских органа,
репрезентативних синдиката и удружења послодаваца у АП Војводини, односно обезбеђује се учешће социјалних партнера у процесу
доношења одлука органа АП Војводине о битним економским и социјалним питањима.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Обезбеђивање учешћа социјалних партнера у процесу доношења одлука органа АПВ о битним економским и социјалним питањима

Индикатор 1.1

Назив: Назив :Број одржаних седница
Извор верификације: Служба ПСЕС
Коментар: Базна година 2019.
Назив: Назив :Број размотрених материјала
Извор верификације: Служба ПСЕС
Коментар: Базна година 2019.
Унапређење трипартитног социјалног дијалога у АПВ
Назив: Назив :Број финансијски подржаних социјалних партнера
Извор верификације: Служба ПСЕС
Коментар: Базна година 2019.

Индикатор 1.2

Циљ 2
Индикатор 2.1
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

Циљ 3

Афирмисање родне равноправности код заузимања ставова о економским и социјалним питањима из делокруга рада

Индикатор 3.1

Назив: Родни индикатор: Број заузетих ставова у вези са родном равноправношћу
Извор верификације: Служба ПСЕС
Коментар: Базна година 2019.

Базна
1

2021
1

2022
1

2023
1

0803 Активна политика запошљавања
94.431.219,39
1600 Покрајински секретаријат за привреду и туризам
42.000.000,00
Назив
Активна политика запошљавања
08 Тржиште рада
Сектор
Сврха
Утврђивање и реализација програма и мера активне политике запошљавања
Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености и Покрајински акциони план запошљавања у АП Војводини који се доноси
Правни основ
за сваку буџетску годину.
Одговорно лице
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Опис
Циљ 1
Индикатор 1.1

Овим програмом обухваћене су активности усмерене на постизање циљева националног, покрајинског и локалних акционих планова
запошљавања и праћење ефикасности спровођења програма и мера активне политике запошљавања.
Подстицање запошљавања и смањење незапослености жена и мушкараца
Назив: Родни индикатор Проценат жена запослених или радно ангажованих кроз све
програме и мере активне политике запошљавања
Извор верификације: База података ПСПТ

Базна

2021

2022

2023

50

50

50

50

Коментар: Односи се на процентуално утврђен број додељених субвенција по јавним позивима у току једне године у складу са ПАПЗ,
којима су запослене или радно ангажоване жене. Базна година 2019
Индикатор 1.2

Назив: Родни индикатор Проценат мушкараца запослених или радно ангажованих кроз
све програме и мере активне политике запошљавања
Извор верификације: База података ПСПТ

Базна

2021

2022

2023

50

50

50

50

Коментар: Односи се на процентуално утврђен број додељених субвенција по јавним позивима у току једне године у складу са ПАПЗ,
којима су запослени или радно ангажовани мушкарци. Базна година 2019.
2102 Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама
Активна политика запошљавања
Назив
Сектор
08 Тржиште рада
Сврха

Правни основ
Одговорно лице

52.431.219,39

Лакше запошљавање обучених незапослених лица као и бржа реакција на захтев инвеститора (неформалног образовања) за
специфичним занимањима, која требају да поседују радници код новог инвеститора, у односу на формално образовање.
Одлука о оснивању Едукативног центра за обуке у професионални и радним вештинама и законски прописи који регулишу плате и друге
расходе за запослене.
ДИРЕКТОР

Опис

Едукативни центар прати потребе тржишта радне снаге по обиму и структури, на основу података НСЗ и појединачних послодаваца и на
основу тога, а у складу са својим организационим, техничким и материјалним могућностима, организује бесплатне обуке за незапослена
лица и информације и потврде о њиховој обучености даје НСЗ. У случају да не постоје технички услови за реализацију обуке, прибегава
се обучавању у образовним и научним установама где ти услови постоје.

Циљ 1

Бесплатна обука незапослених лица у складу са потребама тржишта, како за непознатог тако и за познатог послодавца, у циљу
обезбедјења радног места за незапослено, обучено, преквалификовано лице.

Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

Индикатор 1.3

Назив: Број незапослених лица који је у Едукативном центру за обуке у
професионалним и радним вештинама, прошао бар једну обуку.
Извор верификације: База података Едукативног центра за обуке у професионалним и
радним вештинама
Коментар: Базна година је 2019. година
Назив: Број незапослених лица-мушкараца, који је у Едукативном центру за обуке у
професионалним и радним вештинама, прошао бар једну обуку.
Извор верификације: База податка Едукативног центра за обуке у професионалним и
радним вештинама.
Коментар: Базна година је 2019.година
Назив: Број незапослених лица-жена, који је у Едукативном центру за обуке у
професионалним и радним вештинама прошао бар једну обуку.
Извор верификације: База податка Едукативног центра за обуке у професионалним и
радним вештинама.
Коментар: Базана година је 2019.година
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

1600 Покрајински секретаријат за привреду и туризам
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 08031001
ПА
08031001 Активна политика запошљавања у АП Војводини
42.000.000,00
Програм
0803 Активна политика запошљавања
Функција
412 - Општи послови по питању рада
Смањење броја незапослених лица
Сврха
Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености и Покрајински акциони план запошљавања у АП Војводини који се
Правни основ
доноси за сваку буџетску годину.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Одговорно лице

Опис

Овом програмском активношћу спроводе се програми и мере активне политике запошљавања којима се подстиче запошљавање
назапослених лица, односно смањује број незапослених лица. У складу са акционим планом запошљавања и средствима опредељеним у
покрајинском буџету, субвенционише се самозапошљавање незапослених лица, запошљавање незапослених лица код послодаваца са
територије АП Војводине који имају потребу за новим запошљавањем и финансира се запошљавање и радно ангажовање незапослених
лица кроз програме активне политике запошљавања

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ
Повећање запошљавања и радног ангажовања
Назив: Родни индикатор проценат жена запослених кроз програм самозапошљавања
Извор верификације: База ПСПТ

Циљ 1
Индикатор 1.1

Базна
45

2021
50

2022
50

2023
50

Коментар: Програм обухвата процентуално утврђен број незапослених жена које су се самозапослиле, односно регисртовале делатност
уз добијање субвенције (зависи од износа буџетских средстава); Базна година 2019
Индикатор 1.2

Назив: Родни индикатор проценат мушкараца запослених кроз програм
самозапошљавања
Извор верификације: База ПСПТ

Базна

2021

2022

2023

55

50

50

50

Коментар: Програм обухвата процентуално утврђен број незапослених мушкараца који су се самозапослили, односно регисторвали
делатност уз добијање субенције (зависи од износа буџетских средстава); Базна година 2019.
Индикатор 1.3

Назив: Родни индикатор проценат жена запослених и радно ангажованих кроз
програме и мере активне политике запошљавања
Извор верификације: База ПСПТ

Базна

2021

2022

2023

51

50

50

50

Коментар: Програм обухвата процентуално утврђен број незапослених жена запослених и радно ангажованих кроз програме и мере
активне политике запошљавања, код послодаваца (зависи од износа буџетских средстава); Базна година 2019.
Индикатор 1.4

Назив: Родни индикатор проценат мушкараца запослених и радно ангажованих кроз
програме и мере активне политике запошљавања
Извор верификације: База ПСПТ

Базна

2021

2022

2023

49

50

50

50

Коментар: Програм обухвата процентуално утврђен број незапослених мушкараца запослених и радно ангажованих кроз програме и
мере активне политике запошљавања, код послодаваца (зависи од износа буџетских средстава); Базна година 2019.
2102 Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 08031002
ПА
08031002 Пословна едукација
Програм
0803 Активна политика запошљавања
Функција
412 - Општи послови по питању рада
Сврха

Правни основ
Одговорно лице

51.180.319,08

Лакше запошљавање обучених незапослених лица, као и бржа реакција на захтеве инвеститора(неформалног образовања) за
специфичним знањима која требају да поседују радници код новог инвеститора, у односу на формално образовање
Одлука о оснивању Едукативног центра за обуке у професиналним и радним вештинама и законски прописи који регулишу плате и
друге расходе за запослене.
ДИРЕКТОР

Опис

Едукативни центар прати потребе тржишта радне снаге по обиму и структури, преко података НСЗ и појединачних послодаваца и на
основу тога а у складу са својим организационим, техничким и материјалним могућностима, организује бесплатне обуке за незапослена
лица и информације и потврде о њиховој обучености даје НСЗ.У случају да не постоје технички услови у Едукативном центру за
реализацију обуке, прибегава се обуци у образовним и научним установама где ти услови постоје

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Усклађивање компетенција незапослених лица (бесплатним обукама истих) са захтевима тржишта рада.

Индикатор 1.1

Назив: Број незапослених лица-укупно и мушкарци и жене, који је прошао бар једну
обуку
Извор верификације: База података Едукативног центра за обуке у професионалним и
радним вештинама
Коментар: Базна година је 2019.година
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Базна

2021

2022

2023

2210

2000

2050

2100
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Назив: Број обука за које је Едукативни центар за обуке у професионалним и радним
вештинама оспособљен да спроводи.
Извор верификације: База података Едукативног центра за обуке у професионалним и
радним вештинама
Коментар: Базна година је 2019.година
Индикатор 1.3
Назив: Број незапослених лица-жена који је кренуо бар на једну обуку.
Извор верификације: База податка Едукативног центра за обуке у професионалним и
радним вештинама.
Коментар: Базна година је 2019.година.
Индикатор 1.4
Назив: Број незапослених лица -мушкараца који је кренуо бар једну обуку.
Извор верификације: База податка Едукативног центра за обуке у професионалним и
радним вештинама
Коментар: Базна година је 2019.година
Назив: Број незапослених лица-жена који је у Едукативном центру за обуке у
Индикатор 1.5
профеасионалним и радним вештинама, прошао бар једну обуку.
Извор верификације: База података Едукативног центра за обуке у професионалним и
радним вештинама.
Коментар: Базна година је 2019.година.
Назив: Број незапослених лица-мушкараца, које је прошао бар једну обуку у
Индикатор 1.6
Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама.
Извор верификације: База података Едукативног центра за обуке у професионалним и
радним вештинама.
Коментар: Базна година је 2019.година.
2102 Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама
ПРОЈЕКАТ 08035003
ПЈ
08035003 Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију-ИТЦ МИНД
0803 Активна политика запошљавања
Програм
Функција
412 - Општи послови по питању рада
Индикатор 1.2

УКУПНА СРЕДСТВА
Базна

2021

2022

2023

45

49

51

53

Базна

2021

2022

2023

1417

1260

1290

1320

Базна

2021

2022

2023

858

840

860

880

Базна

2021

2022

2023

1362

1200

1230

1260

Базна

2021

2022

2023

848

800

820

840

1.250.900,31

Сврха

Сврха Пројекта је успостављање и опремање центра за иновационе технологије као језгра међусобне сарадње кластера и заједничког
јачања конкурентности малих и средњих предузећа у металској индустрији.Пројекат има за циљ развој, спроводјење и успостављање
иновативног и ефикасног модела, посебно у области сертификоване обуке радника за потребе металске индустрије засноване на
стварним потребама малих и средњих предузећа , како би се обезбедило запошљавање радника металске струке.

Правни основ

Уговор о субвенцији за допринос ЕУ од 22.05.2018.године број Пројекта:ХУСРБ/1602/41/0172

Одговорно лице

ДИРЕКТОР

Опис

Пројекат је усмерен на повећање иновативног потенцијала металске индустрије у прекограничном региону, као допринос свеукупној
конкурентности малих и средњих предузећа ( набавка симулатора за обуку за заваривање).Циљ Пројекта је успостављање
прекограничне сарадње иновацијско-технолошког центра за металску индустрију (ИТЦ Минд), што ће допринети превазилажењу
кључних баријера за развој металске инустрије на просторима Србије и Мађарске.Нови сертификовани институционални програм
омогућиће стандардизацију размена информација између понуде и потражње улазних вредности и резултата циљаних малих и средњих
предузећа, производних процеса, пружајући могућност за ново запошљавање.

Капитална
улагања

ДА

ИПА пројекат

Индикатор 1.1

ДА
Оснивање центра за иновационе технологије из области металске струке у Едукативном центру за обуке у професионалним и радним
вештинама
Назив: Број центара за иновационе технологије
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: База података Едукативног центра за обуке у професионалним и
1
1
1
0
радним вештинама
Коментар: Базна година је 2018.година

Циљ 2

Опремање Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама симулатором за заваривање

Индикатор 2.1

Назив: Број симулатора за обуку за заваривање
Извор верификације: База податка Едукативног центра за обуке у професионалним и
радним вештинама.
Коментар: Базна година је 2018.година.

Циљ 1

Базна

2021

2022

2023

1

1

1

0

Циљ 3

Обука лица у Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинам за иновације у металској индустрији

Индикатор 3.1

Назив: Број обучених лица за иновације у металској индустрији
Извор верификације: База податка Едукативног центра за обуке у професионалним и
радним вештинама
Коментар: Базна година је 2018.година
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Базна

2021

2022

2023

5

5

5

0
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УКУПНА СРЕДСТВА

0902 Социјална заштита
0900 ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова
Назив
Социјална заштита
Сектор
09 Социјална заштита

240.502.519,72
149.078.501,73

Сврха

Друштвена помоћ и подршка ради савладавања социјалних и животних тешкоћа и стварање услова за задовољење потреба грађана и
развој ефикаснијег система социјалне заштите који би се базирао на идентификовању потреба, већој доступности услуга, бољем
квалитету услуга грађанима којима је из различитих разлога потребна помоћ и подршка у задовољењу основних животних потреба

Правни основ

Закон о социјалној заштити , Закон о удружењима , Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине , Закон о
Црвеном крсту Србије , Закон о избеглицама , Покрајинска скупштинска одлука о Програму унапређења социјалне заштите у
Аутономној Покрајини Војводини, Стратегија развоја социјалне заштите , Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом у РС
, Одлука о оснивању Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад , Одлука о оснивању Покрајинског завода за социјалну заштиту
, Одлука о оснивању Центра за породични смештај и усвојење Суботица, други прописи који регулишу област социјалне заштите и
законски прописи који регулишу плате и друге расходе за запослене

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Подршка грађанима у остваривању права на социјалну заштиту и породично правну заштиту, финансијска подршка за спровођење
Програма унапређења социјалне заштите у АПВ, финансијска подршка удружењима грађана за програме у области социјалне заштите
и заштите лица са инвалидитетом, финансијска подршка за реализацију јавних овлашћења и програмских активности Црвеног крста
Војводине, финансирање рада индиректних корисника Покрајинског завода за социјалну заштиту, Центра за породични смештај и
усвојење Нови Сад и Центра за породични смештај и усвојење Суботица

Циљ 1

Индикатор 1.1

Развој мреже услуга социјалне заштите
Назив: Број пружалаца услуга (установе социјалне заштите и удружења грађана) у
области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом за које се обезбеђује
финансијска подршка Секретаријата са циљем решавања социјалних потреба грађана
у локалним средина
Извор верификације: Конкурсна документација

Базна

2021

2022

2023

101

115

120

130

Коментар: Базна година 2018
Секретаријат расписује 2 јавна конкурса ради обезбеђивања финансијске подршке за реализацију Програма унапређење социјалне
заштите у АПВ односно за пројекте намењене социјалној заштити и заштити лица са инвалидитетом
Индикатор 1.2

Назив: Број јединица локалне самоуправе из којих установе социјалне заштите и
удружења грађана конкуришу за финансијска средства ради решавања социјалних
потреба својих грађана
Извор верификације: Конкурсна документација

Базна

2021

2022

2023

27

35

36

40

Коментар: Базна година 2018.
У АПВ има 45 општина односно градова, а само из једног броја општина установе и удружења грађана делује проактивно у циљу
стварања услова за пружање недостајућих услуга у области социјалне заштите за своје грађане
Циљ 2
Индикатор 2.1

Индикатор 2.2

Индикатор 2.3

Индикатор 2.4

Циљ 3
Индикатор 3.1

Подстицање процеса деинституционализације кроз афирмацију породице као најбољег оквира заштите рањивих група и
стимулацију породичне реинтеграције
Назив: Број пунолетних корисника смештених на породичном смештају
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Обједињен Извештај о раду центара за социјални рад који
327
345
350
360
припрема Покрајински завод за социјалну заштиту
Коментар: Базна година 2018. година
Назив: Број пунолетних корисница смештених на породичном смештају
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Обједињен Извештај о раду центара за социјални рад који
309
320
340
350
припрема Покрајински завод за социјалну заштиту
Коментар: Базна година 2018. година
Назив: Број дечака - корисника услуге породичног смештаја
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Обједињен Извештај о раду центара за социјални рад који
1170
1200
1210
1250
припрема Покрајински завод за социјалну заштиту
Коментар: Базна година 2018. година
Назив: Број девојчица - корисника услуге породичног смештаја
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Обједињен Извештај о раду центара за социјални рад који
1127
1170
1200
1220
припрема Покрајински завод за социјалну заштиту
Коментар: Базна година 2018. година
Обезбеђивање квалитетних услуга у систему социјалне заштите и породично правне заштите у функцији остваривања и заштите
интереса грађана
Назив: Број извршених стручних надзора из области породично правне заштите и
Базна
2021
2022
2023
старатељствеа
Извор верификације: Извештај о извршеном стручном надзору и надзору у
253
250
250
250
појединачним случајевима из области породично правне заштите и старатељства
Коментар: Базна година 2018
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Назив: Број извршених инспекцијских надзира у установама социјалне заштите и код
других пружаоца услуга из области социјалне заштите
Извор верификације: Записници о извршеном инспекцијском надзору
Коментар: Базна година 2018
0901 Индиректни корисници у области социјалне заштите
Социјална заштита
Назив
Сектор
09 Социјална заштита
Индикатор 3.2

УКУПНА СРЕДСТВА
Базна

2021

2022

2023

192

150

150

150
91.424.017,99

Сврха

Друштвена помоћ и подршка ради савладавања социјалних и животних тешкоћа и стварање услова за задовољење потреба грађана и
развој ефикаснијег система социјалне заштите који би се базирао на идентификовању потреба, већој доступности услуга, бољем
квалитету услуга грађанима којима је из различитих разлога потребна помоћ и подршка у задовољењу основних животних потреба

Правни основ

Закон о социјалној заштити , Закон о удружењима , Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине , Закон о
Црвеном крсту Србије , Закон о избеглицама , Покрајинска скупштинска одлука о Програму унапређења социјалне заштите у
Аутономној Покрајини Војводини, Стратегија развоја социјалне заштите , Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом у РС
, Одлука о оснивању Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад , Одлука о оснивању Покрајинског завода за социјалну заштиту
, Одлука о оснивању Центра за породични смештај и усвојење Суботица, други прописи који регулишу област социјалне заштите и
законски прописи који регулишу плате и друге расходе за запослене

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Подршка грађанима у остваривању права на социјалну заштиту и породично правну заштиту, финансијска подршка за спровођење
Програма унапређења социјалне заштите у АПВ, финансијска подршка удружењима грађана за програме у области социјалне заштите
и заштите лица са инвалидитетом, финансијска подршка за реализацију јавних овлашћења и програмских активности Црвеног крста
Војводине, финансирање рада индиректних корисника Покрајинског завода за социјалну заштиту, Центра за породични смештај и
усвојење Нови Сад и Центра за породични смештај и усвојење Суботица

Циљ 1

Индикатор 1.1

Развој мреже услуга социјалне заштите
Назив: Број пружалаца услуга (установе социјалне заштите и удружења грађана) у
области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом за које се обезбеђује
финансијска подршка Секретаријата са циљем решавања социјалних потреба грађана
у локалним средина
Извор верификације: Конкурсна документација

Базна

2021

2022

2023

101

115

120

130

Коментар: Базна година 2018
Секретаријат расписује 2 јавна конкурса ради обезбеђивања финансијске подршке за реализацију Програма унапређење социјалне
заштите у АПВ односно за пројекте намењене социјалној заштити и заштити лица са инвалидитетом
Индикатор 1.2

Назив: Број јединица локалне самоуправе из којих установе социјалне заштите и
удружења грађана конкуришу за финансијска средства ради решавања социјалних
потреба својих грађана
Извор верификације: Конкурсна документација

Базна

2021

2022

2023

27

35

36

40

Коментар: Базна година 2018.
У АПВ има 45 општина односно градова, а само из једног броја општина установе и удружења грађана делује проактивно у циљу
стварања услова за пружање недостајућих услуга у области социјалне заштите за своје грађане
Циљ 2
Индикатор 2.1

Индикатор 2.2

Индикатор 2.3

Индикатор 2.4

Циљ 3
Индикатор 3.1

Подстицање процеса деинституционализације кроз афирмацију породице као најбољег оквира заштите рањивих група и
стимулацију породичне реинтеграције
Назив: Број пунолетних корисника смештених на породичном смештају
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Обједињен Извештај о раду центара за социјални рад који
327
345
350
360
припрема Покрајински завод за социјалну заштиту
Коментар: Базна година 2018. година
Назив: Број пунолетних корисница смештених на породичном смештају
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Обједињен Извештај о раду центара за социјални рад који
309
320
340
350
припрема Покрајински завод за социјалну заштиту
Коментар: Базна година 2018. година
Назив: Број дечака - корисника услуге породичног смештаја
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Обједињен Извештај о раду центара за социјални рад који
1170
1200
1210
1250
припрема Покрајински завод за социјалну заштиту
Коментар: Базна година 2018. година
Назив: Број девојчица - корисника услуге породичног смештаја
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Обједињен Извештај о раду центара за социјални рад који
1127
1170
1200
1220
припрема Покрајински завод за социјалну заштиту
Коментар: Базна година 2018. година
Обезбеђивање квалитетних услуга у систему социјалне заштите и породично правне заштите у функцији остваривања и заштите
интереса грађана
Назив: Број извршених стручних надзора из области породично правне заштите и
Базна
2021
2022
2023
старатељствеа
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Извор верификације: Извештај о извршеном стручном надзору и надзору у
појединачним случајевима из области породично правне заштите и старатељства
Коментар: Базна година 2018
Назив: Број извршених инспекцијских надзира у установама социјалне заштите и код
Индикатор 3.2
других пружаоца услуга из области социјалне заштите
Извор верификације: Записници о извршеном инспекцијском надзору
Коментар: Базна година 2018
0900 ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 09021014

УКУПНА СРЕДСТВА
253

250

250

250

Базна

2021

2022

2023

192

150

150

150

09021014 Развој услуга социјалне заштите-Програм унапређења социјалне заштите у АПВ

90.000.000,00

Функција

0902 Социјална заштита
090 - Социјална заштита некласификована на другом месту

Сврха

Доступност, разноврсност и квалитет услуга социјалне заштите ради обезбеђења социјалне сигурности грађана

Правни основ

Закон о социјалној заштити , Стратегија развоја социјалне заштите , Покрајинска скупштинска одлука о програму унапређења социјалне
заштите у Аутономној покрајини Војводини

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

За реализацију Покрајинска скупштинска одлука о програму унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини
Секретаријат и расписује јавни конкурса за финансирање, односно суфинансирање програма за развој нових и унапређење постојећих
услуга у области социјалне заштите.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Развој мреже услуга социјалне заштите у складу са специфичним потребама корисника које пружају удружења грађана

Програм

Индикатор 1.1

Назив: Број удружења грађана за које је обезбеђена финансијска подршка за пружање
услуга у сфери социјалне заштите
Извор верификације: Решење о додели средстава по јавном конкурсу за реализацију
програма унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини

Базна

2021

2022

2023

50

60

65

65

Коментар: Базна година 2018
У оквиру планираних средстава за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у АПВ део средстава намењен је за пружање
услуга из области социјалне заштите корисницима које реализују удружења грађана реализацијом пројеката финансијски подржаних од
стране Секретаријата
Индикатор 1.2

Индикатор 1.3

Циљ 2
Индикатор 2.1

Назив: Број корисника жена /девојчица којим је обезбеђен неки вид подршке у сфери
социјалне заштите кроз реализацију пројеката финансијски подржаних од стране
Секретаријата, а које реализују удружења грађана
Извор верификације: Извештаји о реализацији пројеката
Коментар: Базна година 2018
Назив: Број корисника мушкараца/дечака којим је обезбеђен неки вид подршке у
сфери социјалне заштите кроз реализацију пројеката финансијски подржаних од
стране Секретаријата, а које реализују удружења грађана
Извор верификације: Извештаји о реализацији пројеката
Коментар: Базна година 2018

Базна

2021

2022

2023

1200

1300

1300

1300

Базна

2021

2022

2023

670

800

900

900

Развој нових и унапређење постојећих услуга у области социјалне заштите које пружају установе социјалне заштите
Назив: Број установа социјалне заштите за смештај корисника којима је обезбеђена
финансијска подршка за побољшање квалитета и стандардизацију услуга смештаја
Извор верификације: Решење о додели средстава по јавном конкурсу за реализацију
Програма унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини

Базна

2021

2022

2023

27

27

27

27

Коментар: Базна година 2018
У оквиру Секретаријата расписује се јавни конкурс за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у АПВ. Део средстава
намењен је за побољшање квалитета и стандардизацију услуга смештаја. Аутономна покрајина Војводина оснивач је 27 установа
социјалне заштите за смештај корисника
Индикатор 2.2

Назив: Број центара за социјални рад за које је обезбеђена финансијска подршка за
пружање нових и унапређење постојећих услуга у сфери социјалне заштите
Извор верификације: Решење о додели средстава по јавном конкурсу за реализацију
Програма унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини

Базна

2021

2022

2023

6

6

6

10

Коментар: Базна година 2018
У оквиру Секретаријата расписује се јавни конкурс за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у АПВ, а део средстава
намењен је за пружање услуга у области социјалне заштите које реализују центри за социјални рад уз финансијску подршку
Секретаријата
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УКУПНА СРЕДСТВА

0900 ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 09021015
ПА
09021015 Подршка удружењима за програме у области социјалне заштите и заштите лица са
инвалидитетом
Програм
0902 Социјална заштита
090 - Социјална заштита некласификована на другом месту
Функција
Сврха

Правни основ
Одговорно лице

7.000.000,00

Друштвена подршка за побољшање услова живота лица са инвалидитетом односно обезбеђивање њиховог квалитетнијег живота и
њихово укључивање у друштвене токове
Стратегија развоја социјалне заштите , Закон о удружењима , Стратегија унапређња положаја особа са инвалидитетом у Републици
Србији и др.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

На основу расписаног јавног конкурса додељују се финансијска средства удружењима грађана за реализацију програма у области
социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

НЕ
Унапређење положаја жена и мушкараца са инвалидитетом
Назив: Број корисника - особа са инвалидитетом којима је реализацијом пројеката
обезбеђен неки вид подршке
Извор верификације: Извештаји о реализацији пројеката

Базна

2021

2022

2023

778

800

800

800

Базна

2021

2022

2023

1071

1150

1200

1200

2021

2022

2023

50

55

55

Коментар: Базна година 2018
Средства се додељују на основу расписаног јавног конкурса, а реализују их удружења грађана
Индикатор 1.2

Назив: Број корисница - особа са инвалидитетом којима је реализацијом пројеката
обезбеђен неки вид подршке
Извор верификације: Извештаји о реализацији пројеката

Коментар: Базна година 2018
Средства се додељују на основу расписаног јавног конкурса, а реализују их удружења грађана
Циљ 2

Унапређење социјалне заштите у локалним самоуправама путем афирмације активности удружења грађана

Назив: Број финансијски подржаних пројеката које реализују удружења грађана, а
Базна
који су намењени социјалној заштити и заштити лица са инвалидитеом
Извор верификације: Конкурсна документација
39
Коментар: Базна година 2018
Секретаријат расписује јавни конкурс
0900 ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 09021016
ПА
09021016 Подршка раду за спровођењу јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног
крста Војводине
Програм
0902 Социјална заштита
Функција
090 - Социјална заштита некласификована на другом месту
Индикатор 2.1

Сврха

Правни основ
Одговорно лице

16.000.000,00

Спашавање угрожених живота и здравља људи и обезбеђења поштовања хуманитарног права, социјална заштита и збрињавање као и
превентивно деловање и просвећивање грађана у области здравствене и социјалне заштите и унапређење хуманитарних вредности
друштва.
Закон о Црвеном крсту Србије
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Црвени крст спроводи програме и активности који произилазе из циљева и задатака Међународног покрета, а нарочито: развија
солидарност међу људима и организује различите облике међусобне помоћи грађана; заступа, шири и спроводи идеје, основне принципе
и друге хуманитарне вредности Међународног покрета; доноси план и спроводи програм припреме за деловање у несрећама у сарадњи и
уз координацију са надлежним државним органима; спроводи програме помоћи деци, хендикепираним, старим и немоћним лицима у
сарадњи са донаторима и надлежним државним органима и органима територијалне аутономије и локалне самоуправе; организује и
спроводи акције заштите и унапређења стања животне околине и шири знања становништва о мерама за очување здраве природне
средине у циљу заштите и унапређивања стања животне околине и спречавања настанка нежељених последица; заступа идеје
добровољног рада у корист угрожених лица, региструје и спроводи обуку волонтера за рад; организује и учествује, у сарадњи са
здравственим установама, у активностима промоције здравља, у спровођењу активности за унапређење здравља појединих групација
становништва и превенцију болести од већег социјално-медицинског значаја.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Очување здравља становништва, спасавање живота и ублажавање последица повређивања кроз обуке жена и мушкараца у оквиру прве
помоћи и деловања у несрећама
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Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

Индикатор 1.3

Индикатор 1.4

Циљ 2

Индикатор 2.1

Индикатор 2.2

Циљ 3

Назив: Број жена које учествују на Покрајинском такмичењу у пружању прве помоћи
Извор верификације: Извештај о раду Црвеног крста Војводине
Коментар: Базна година је 2018.
Назив: Број мушкараца који учествују на Покрајинском такмичењу у пружању прве
помоћи
Извор верификације: Извештај о раду Црвеног крста Војводине
Коментар: Базна година је 2018,
Назив: Број обучених жена у области прве помоћи и деловању у несрећама
Извор верификације: Извештај о раду Црвеног крста Војводине
Коментар: Базна година је 2018.
Назив: Број обучених мушкараца у области прве помоћи и деловању у несрећама
Извор верификације: Извештај о раду Црвеног крста Војводине
Коментар: Базна година је 2018.

УКУПНА СРЕДСТВА
Базна
273

2021
250

2022
250

2023
250

Базна

2021

2022

2023

227

250

250

250

Базна
30

2021
23

2022
23

2023
23

Базна
36

2021
27

2022
27

2023
27

Подизање свести, посебно код младих жена и мушкараца, о неопходности усвајања и примени здравих стилова живота, добровољном
давалаштву крви, Служби тражења, промоцији хуманитарних вредности, и ангажовању у социјалним и другим програмима
Назив: Број едукованих жена у области унапређења и очувања здравља, добровољног
давалаштва крви, Служби тражења, промоцији хуманитарних вредности, социјалним и
другим програмима
Извор верификације: Извештај о раду Црвеног крста Војводине
Коментар: Базна година је 2018.
Назив: Број едукованих мушкараца у области унапређења и очувања здравља,
добровољног давалаштва крви, Служби тражења, промоцији хуманитарних вредности,
социјалним и другим програмима
Извор верификације: Извештај о раду Црвеног крста Војводине
Коментар: Базна година је 2018.

Базна

2021

2022

2023

110

124

124

124

Базна

2021

2022

2023

102

72

72

72

Брига о социјално угроженој становништву, а посебно девојчицама и дечацима и подршка Стратегији подстицања рађања

Назив: Број социјално угрожених девојчица упућених на одмор и опоравак
Извор верификације: Извештај о раду Црвеног крста Војводине
Коментар: Базна вредност 2018
Индикатор 3.2
Назив: Број социјално угрожених дечака упућених на одмор и опоравак
Извор верификације: Извештај о раду Црвеног крста Војводине
Коментар: Базна вредност 2018
Назив: Број подељених пакета за новорођене бебе током „Недеље Црвеног крста“ од
Индикатор 3.3
08. до 15. маја
Извор верификације: Извештај о раду Црвеног крста Војводине
Коментар: Базна вредност 2018
0900 ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 09021027
09021027 Администрација, управљање и надзор у области социјалне заштите и породично правне
заштите
Програм
0902 Социјална заштита
090 - Социјална заштита некласификована на другом месту
Функција
Индикатор 3.1

Базна
39

2021
32

2022
32

2023
32

Базна
25

2021
32

2022
32

2023
32

Базна

2021

2022

2023

565

500

500

500

36.078.501,73

Сврха

Подршка у остваривању права грађана на социјалну заштиту и остваривању права на породично правну заштиту

Правни основ

Закон о социјалној заштити , Породични закон , Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска
скупштинска одлука о Програму унапређења социјалне заштите у Аутономној Покрајини Војводини , Стратегија развоја социјалне
заштите , Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом у РС , Одлука о оснивању Фонда за пружање помоћи избеглим,
прогнаним и расељеним лицима ,Одлука Владе Аутономне Покрајине Војводине о оснивању Центра за породични смештај и усвојење
Нови Сад , Одлука о оснивању Покрајинског завода за социјалну заштиту и други прописи који регулишу област социјалне заштите,
Покрајинска скупштинска одлука о оснивању Центра за породични смештај и усвијење Суботица и законски прописи који регулишу
плате и друге расходе за запослене

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Послови другостепеног органа по решењима центара за социјални рад, послови ревизије решења ЦСР, послови надзора над стручним
радом установа социјалне заштите на територији АП Војводине, послови инспекцијског надзора, утврђивање испуњености услова за
почетак рада установа социјалне заштите за смештај корисника, решавање по жалбама против решења органа и друго

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ
Назив: Извор верификације: Коментар: -

Циљ 1
Индикатор 1.1

Базна
0
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2021
0

2022
0

2023
0

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

0901 Индиректни корисници у области социјалне заштите
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 09021019
ПА
09021019 Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити
Програм
0902 Социјална заштита
Функција
090 - Социјална заштита некласификована на другом месту

30.515.086,82

Сврха

Унапређивања социјалне заштите, подстицања развоја и обављања истраживачких и стручних послова у области социјалне заштите

Правни основ

Закон о социјалној заштити , Одлука о оснивању Покрајинског завода за социјалну заштиту број:022-00708/2005 од 29. децембра 2005.
године и други законски прописи који регулишу плате и друге расходе за запослене

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Покрајински завод за социјалну заштиту (ПЗСЗ) пружа стручну подршку ради унапређења стручног рада и услуга социјалне заштите,
ради на истраживању социјалних појава и проблема израђује анализе и извештаје у области социјалне заштите и предлаже мере за
унапређење социјалне заштите, учествује у изради, спровођењу, праћењу и оцени ефеката примене стратегија, акционих планова, закона
и других прописа који се односе на развој делатности социјалне заштите, иницира и учествује у креирању и увођењу иновација у систем
социјалне заштите, организује и учествује у стручном усавршавању и обучавању стручних радника и стручних сарадника, сачињава и
публикује монографије, часописе и зборнике радова, стручне приручнике, водиче, информаторе, студије и примере добре праксе,
иницира, учествује и организује научне и стручне скупове и сарађује с домаћим и међународним организацијама. Такође, улога Завода је
да информише стручну и ширу јавност о спровођењу социјалне заштите, указује на потребе и проблеме корисника, а посебно корисника
из осетљивих друштвених група и да обавља друге послове у складу са законом и другим прописима о социјалној заштити.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Унапређен систем социјалне заштите кроз анализе, истраживања и информсање опште и стручне јавност у АПВ.

Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

Индикатор 1.3

Циљ 2
Индикатор 2.1

Индикатор 2.2

Индикатор 2.3

Назив: Број урађених извештаја и анализа са препорукама за унапређење стручног рада
Базна
2021
2022
2023
и доприноса у креирању политика.
Извор верификације: Обједињени годишњи извештаји ЦСР, установа за смештај
22
25
25
26
корисника и пружалаца услуга. Анализе о положају рањивих група, попуњени
упитници, спискови учесника, фотографије са стручних скупова
Коментар: Базна година 2018.
Назив: Број објављених информација о реализованим активностима Покрајинског
Базна
2021
2022
2023
Завода за социјалну заштиту и саопштења из области социјалне заштите.
Извор верификације: Медијска саопштења, фејсбук страница, веб сајт ПЗСЗ, извештај
135
160
160
160
ПЗСЗ.
Коментар: Базна година 2018.
Назив: Број родно осетљивих извештаја - анализа са препорукама за унапређење родне
Базна
2021
2022
2023
равноправности
Извор верификације: Извештај са родно осетљивом компонентом
1
1
1
1
Коментар: Базна година 2019.
Унапређење система социјалне заштите кроз развој стручних компетенција професионалаца и стручну подршку пружаоцима услуга у
АПВ
Назив: Број реализованих стручних скупова, подршки и радних посета установама
Базна
2021
2022
2023
социјалне заштите у АПВ
Извор верификације: Агенде скупова, извештаји са скупова, спискови учесника,
78
62
62
62
фотографије, објаве на веб сајту ПЗСЗ и Фејсбук страници ПЗСЗ
Коментар: Базна година 2018
Назив: Број професионалаца - жена, обухваћених реализованим стручним скуповима,
Базна
2021
2022
2023
подршкама и радним посетама
Извор верификације: Извештаји са обука, агенде, спискови учесника, фотографије,
904
650
650
650
објаве на веб сајту ПЗСЗ и Фејсбук страници ПЗСЗ
Коментар: Базна година 2018.
Назив: Број професионалаца - мушкараца исказаних по полу, обухваћених
Базна
2021
2022
2023
реализованим стручним подршкама
Извор верификације: Извештаји са обука, агенде, спискови учесника, фотографије,
119
120
120
120
објаве на веб сајту ПЗСЗ и Фејсбук страници ПЗСЗ
Коментар: Базна година 2018.
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

0901 Индиректни корисници у области социјалне заштите
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 09021020
ПА
09021020 Породични смештај и усвојење
Програм
0902 Социјална заштита
Функција
090 - Социјална заштита некласификована на другом месту

60.866.931,17

Сврха

Унапређење система социјалне заштите у АПВ кроз пружање стручне помоћи и подршке хранитељима, односно породицама које
пружају услугу породичног смештаја и усвојитељима.

Правни основ

Закон о социјалној заштити , Породични закон, Уредба о мрежи установа социјалне заштите, Одлуке о оснивању центра за породични
смештај и усвојењеи Нови Сад и Суботица, други законски прописи који регулишу плате и друге расходе за запослене

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Центри за породични смештај и усвојење су установе социјалне заштите основани су у складу са Уредбом о мрежи установа
социјалне заштите. Центар у складу са својим надлежностима врши: припрему, процену и обуку будућих хранитеља и усвојитеља;
подршку хранитељима, односно породицама које пружају услугу породичног смештаја и усвојитељима; извештава центар за социјални
рад о раду хранитеља и функционисању породица које пружају услугу породичног смештаја и предлаже мере ради отклањања
евентуалних пропуста и врши друге послове у складу са законом.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ
Повећање броја пружаоца услуге породичног смештаја за Јужно-бачки, Сремски и Средње банатски округ ради задовољења потреба
корисника за овом врстом услуге
Назив: Број лиценцираних пружаоца услуге породичног смештаја - породица
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Извештај о раду Центра за породични смештај и усвојење
248
333
362
392
Нови Сад
Коментар: Базна година 2018.
Назив: Број девојчица корисника услуге породичног смештаја
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Извештај о раду Центра за породични смештај и усвојење
190
228
248
264
Нови Сад
Коментар: Базна година 2018.
Назив: Број дечака - корисника услуге породичног смештаја
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: звештај о раду Центра за породични смештај и усвојење
161
195
212
233
Нови Сад
Коментар: Базна година 2018.

Циљ 1
Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

Индикатор 1.3

Циљ 2

Подршка пружаоцима услуге породичног смештаја за Јужно-бачки, Сремски и Средње- банатски округ

Индикатор 2.1

Назив: Број остварених контаката са пружаоцима услуге породичног смештаја
Извор верификације: Извештај о раду Центра за породични смештај и усвојење
Нови Сад
Коментар: Базна година је 2018.година
Назив: Укупан број сати обавезне обуке пружаоцима услуге породичног смештаја
Извор верификације: Извештај о раду Центра за породични смештај и усвојење
Нови Сад
Коментар: Базна година 2018.

Индикатор 2.2

Циљ 3

Индикатор 3.1

Базна

2021

2022

2023

2665

3120

3240

3400

Базна

2021

2022

2023

2869

3686

3961

4000

Унапређење система социјалне заштите кроз пружање стручне помоћи и подршке хранитељима, односно породицама које пружају
услугу породичног смештаја и усвојитељима за територију Северно-бачког, Западно-бачког и Северно-банатског управног округа
Назив: Број хранитељских породица за територију Северно-бачког, Западно-бачког и
Северно-банатског управног округа
Извор верификације: Извештај о раду Центра за породични смештај и усвојење
Суботица

Базна

2021

2022

2023

500

500

550

550

Коментар: Базна година 2019.
2018. године основан је нови Центар за породични смештај и усвојење Суботица ради пружања стручне помоћи и подршке
хранитељима, односно породицама које пружају услугу породичног смештаја и усвојитељима за територију Северно-бачког,
Западно-бачког и Северно-банатског управног округа, а 2019. године створен је институционални и функциомнални оквир за његов
рад.
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

0901 Индиректни корисници у области социјалне заштите
ПРОЈЕКАТ 09024040
ПЈ
09024040 ИНТЕРРЕГ пројекат "Инклузивна заједница"
Програм
0902 Социјална заштита
Функција
090 - Социјална заштита некласификована на другом месту
Сврха
Правни основ
Одговорно лице

42.000,00

Пројекат „Инклузивна заједница“ има за циљ унапређење социјалних услуга у Осијеку и Новом Саду за кориснике социјалне заштите и
за особе у ризику од сиромаштва и искључености.
Уговор о реализацији програма 189/2019 од 23.05.2019.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

"
Пројекат ће јачати капацитете невладиних организација, јавног сектора и локалних власти из Хрватске и Србије ради бољег коришћења
потенцијала прекограничне сарадње кроз образовање, узајамну размену и заједничке напоре како би се постигао дугорочни развој
квалитетних социјалних услуга и заједничких програма у прекограничној регији. Јачање капацитета значи повећање компетенција за
управљање, планирање и развој квалитетних социјалних услуга и заједничких програма, размену искустава између невладиних
организација и јавног сектора (из Хрватске, Србије, ЕУ) о иновативним моделима социјалних услуга за угрожене групе, моделирање
позитивног става према волонтирању као алата социјалне укључености и активног старења, неговање мултикултурних вредности
прекограничне сарадње.
"

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

ДА

Циљ 1

Промовисања социјалног предузетништва које би обезбедило социјалну инклузију незапослених жена за кућну негу за старије.

Индикатор 1.1

Назив: Организовање састанака и округлих столова
Извор верификације: списак учесника, фотографије и извештај
Коментар: Година почетка пројекта 2019.

Базна
0

2021
1

2022
0

0903 Породично-правна заштита грађана
0900 ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова
Назив
Породично-правна заштита грађана
Сектор
09 Социјална заштита
Сврха
Демографски развој - пораст наталитета у АПВ кроз подстицај за рађање деце

2023
0
479.886.426,00
479.886.426,00

Правни основ

Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине; Закон о финансијској подршци породици са децом ; Закон о
удружењима, Стратегија подстицања рађања ; Одлука о доношењу програма демографског развоја Аутономне покрајине Војводине са
мерама за његово спровођење ; Статут Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска скупштинска одлука о праву на суфинансирање
трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење , Одлука о додели бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или
четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији АПВ, Покрајинска скупштинска одлука
о остваривању материнског додатка за незапослене мајке које роде треће или четврто дете на територији АПВ и законски прописи који
регулишу плате и друге расходе за запослене

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Програмом демографског развоја дефинише се целовита и кохерентна политика АПВ према фертилитету становништва односно
финансирају се мере којима би се зауставили односно успорили процеси недовољног рађања, негативаног природног прираштаја,
депопулације, пораст удела старих лица у структури становништва и све раширенији самачки живот на територији АПВ.

Циљ 1
Индикатор 1.1

Циљ 2
Индикатор 2.1

Подстицање демографског развоја у Аутономној покрајини Војводини
Назив: Број жена које роде терће односно четврто дете
Извор верификације: Подаци Републичког завода за статистику и других извора
Коментар: Базна вредност 2018.година
Борба против стерилитета
Назив: Број парова којима су обезбеђена средства за суфинансирање поступка
биомедицинско потпомогнутог оплођење
Извор верификације: Извештај Секретаријата
Коментар: Базна вредност 2018

126

Базна
3000

2021
4000

2022
4100

2023
4100

Базна

2021

2022

2023

125

160

170

180

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

0900 ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 09031006
ПА
09031006 Подршка удружењима за програме у области друштвене бриге о деци и за популаризацију
пронаталитетне политике
Програм
0903 Породично-правна заштита грађана
040 - Породица и деца
Функција
Сврха
популаризација пронаталитетне политике
Правни основ
Закон о удружењима , Стратегија подстицања рађања
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Одговорно лице

4.000.000,00

Опис

На основу јавног конкурса додељују се средства удружењима грађана за финансијску подршку програмима у области друштвене бриге о
деци и за популаризацију пронаталитетне политике

Капитална
улагања

НЕ

НЕ
Унапређење друштвене бриге о деци и популаризација пронаталитетне политике
Назив: Број одобрених пројеката удружењима за реализацију пројеката намењених
Индикатор 1.1
друштвеној бризи о деци и популаризацији пронаталитетне политике
Извор верификације: Конкурсна документација
Коментар: Базна вредност 2018. година
Назив: Број грађана који су информисани и стекли додатна знања о демографској
Индикатор 1.2
ситуацији, планирању породице, промоцији здравог породичног живота и очувању
репродуктивног здравља
Извор верификације: Извештаји о реализацији пројеката подржаних од стране
Секретаријата
Коментар: Базна година 2018
Назив: Број грађанки који су информисани и стекли додатна знања о демографској
Индикатор 1.3
ситуацији, планирању породице, промоцији здравог породичног живота и очувању
репродуктивног здравља
Извор верификације: Извештаји о реализацији пројеката подржаних од стране
Секретаријата
Коментар: Базна година 2018
0900 ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 09031007
ПА
09031007 Администрација, управљање и надзор
0903 Породично-правна заштита грађана
Програм
Функција
040 - Породица и деца
ИПА пројекат
Циљ 1

Базна

2021

2022

2023

19

30

30

30

Базна

2021

2022

2023

175

190

200

200

Базна

2021

2022

2023

246

250

250

250

55.886.426,00

Сврха

Стварање неопходних услова и подршка у реализацији и спровођењу планираних програмских активности Секретаријата

Правни основ

Закон о равноправности полова ; Закон о забрани дискриминације ; Национална стратегија за побољшање положаја жена и
унапређивање родне равноправности ; Национална стратегија за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и у
партнерским односима ; Закон о потврђивању Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у
породици ; Закон о финансијској подршци породици са децом ; Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе ; законски прописи који регулишу плате и друге расходе за запослене

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Спровођење свих планираних активности у области унапређења и заштиту људских и мањинских права слобода, демографије
(расписивање јавних огласа, конкурса, организација стручних скупова и медијских презентација, управни поступак и надзор над радом
општинских односно градских управа у области финансијске подршке породице са децом и др ,вршење финансијских послова везаних
за планирање буџета, извршавање и извештавање о извршењу буџета, вршење нормативно-правних послова, опште правних послови у
области радних односа, стручно оперативних послова у оквиру делокруга рада Секретаријата. Поред наведеног, реализује се
активности везане израду Информатора о раду, поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја и
извештаја за повереника за информације од јавног значаја и заштита података личности, израду аналитичких и других материјала за
потребе Покрајинске владе, Скупштине АПВ и њихових радних тела И све друге активности на спровођењу планираног програма рада
Секретаријата односно несметан рад рад Секретаријата.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

НЕ
Реализација планираних програмских активности Секретаријата
Назив:
Извор верификације:
Коментар:

127

Базна

2021

2022

2023

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

0900 ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 09031008
ПА
09031008 Подстицаји унапређењу пронаталитетне популационе политике у Аутономној покрајини
Војводини
Програм
0903 Породично-правна заштита грађана
040 - Породица и деца
Функција

420.000.000,00

Сврха

Унапређење положаја породица са више деце са циљем успоравања процеса недовољног рађања, негативног природног прираштаја,
депопулације, пораста удела старих лица у структури становништва и све раширенијег самачког живота на територији АПВ

Правни основ

Закон о финансијској подршци породици, Одлука о доношењу Програма демографског развоја АПВ са мерама за његово спровођење,
Одлука о додели бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за
унапређење услова станованња на територији АПВ, Покрајинска скупштинска одлука о остваривању материнског додатка за
незапослене мајке које роде треће или четврто дете на територији АПВ, Покрајинска скупштинска одлука о праву на суфинансирање
трошкова за биомедицинску потпомогнуто оплођење

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У оквиру ове програмске активности Секретаријат ће, у складу са донетим одлукама, а на основу расписаних јавних конкурса и огласа
реализовати мере подршке породицама са више деце

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

Циљ 2
Индикатор 2.1

Циљ 3
Индикатор 3.1

НЕ
Побољшање положаја услова становања породица са троје односно четворо деце
Назив: Број породица у којима се роди треће или четврто дете којима је обезбеђена
финансијска подршка за решавање стамбеног питања или за унапређење услова
становања на територији АПВ
Извор верификације: Извештај секретаријата на бази реализованог јавног конкурса
Коментар: Базна 2018. години
Активан приступ решавању последица проблема неплодности
Назив: Број парова којима је обезбеђена финансијска подршка за суфинансирање
поступка БМПО
Извор верификације: Извештај секретаријата
Коментар: Базна година 2018.година
Побољшање социјалног и материјалног положаја породица са више деце
Назив: Број незапослених мајки које роде треће или четврто дете којима је исплаћен
матерински додатак
Извор верификације: Извештај Секретаријата

Базна

2021

2022

2023

55

110

130

150

Базна

2021

2022

2023

125

150

150

150

Базна

2021

2022

2023

657

1300

1400

1400

Коментар: Базна година 2019.
Одлуку о остваривању материнског додатка за незапослене мајке које роде треће или четврто дете на територији АПВ акта, Скупштина
АПВ донела је крајем 2018. године, а примењиује се од 1.1. 2019. године..
0904 Борачко-инвалидска заштита
0900 ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова
Борачко-инвалидска заштита
Назив
Сектор
09 Социјална заштита

16.937.614,17
16.937.614,17

Сврха

Очување и унапређење заштите права корисника борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата

Правни основ

Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца, Закон о правима бораца, војних инвалида, цивилних
инвалида рата и чланова њихових породица, , Закон о правима војних инвалида и чланова њихових породица, , Закон о правима
цивилних инвалида рата, Закон о удружењима, Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији, Уредба о
праву на месечно новчано примање за време незапослености ратних војних инвалида од В доX групе из оружаних акција после 17.
августа 1990. године, Уредба о начину остваривања права припадника Југословенске војске у отаџбини и равногорског покрета у
области борачко инвалидске заштите и законски прописи који регулишу плате и друге расходе за запослене.

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Вођење управног поступка и спровођење осталих радњи и активности у циљу побољшања положаја по питању остваривања права
корисника борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата . Подршка удружењима у области борачко инвалидске
заштите у циљу побољшања положаја корисника.

Циљ 1
Индикатор 1.1

Успостављање ефикасније заштите корисника борачко инвалидске заштите
Назив: Број донетих решења за остваривање права из области борачко инвалидске
заштите и заштите цивилних инвалида рата у другостепеном поступку и након
спроведеног поступка ревизуије
Извор верификације: Извештај о кретању управних предмета
Коментар: Базна година 2018

128

Базна

2021

2022

2023

3339

3000

3100

3200

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ
Индикатор 1.2

Назив: Број мушкараца - корисника борачко инвалидске заштите
Извор верификације: Извештај општинских служби и листинг корисника поштанске
штедионице

УКУПНА СРЕДСТВА
Базна

2021

2022

2023

4850

5000

5000

5000

Коментар: Базна година 2018
Приликом процене броја корисника пошло се од претпоставке везане за старост , здравствено стање и др. чињеница везаних за
кориснике права из области борачко инвалидске заштуите
Индикатор 1.3

Назив: Број жена корисника борачко инвалидске заштите
Извор верификације: Извештај општинских служби и листинг корисника поштанске
штедионице која врши исплату примања за остварена права из области борачко
инвалидске заштуите

Базна

2021

2022

2023

4800

4000

4000

4000

Коментар: Базна година 2018
Приликом процене броја корисника пошло се од претпоставке везане за старост , здравствено стање и др. чињеница везаних за
кориснике права из области борачко инвалидске заштуите
Циљ 2
Индикатор 2.1

Унапређење положаја корисника у области борачко инвалидске заштите кроз подршку удружењима грађана
Назив: Број пројеката удружења грађана у области борачко инвалидске заштите за
које је обезбеђена финансијска подршка Секретаријата
Извор верификације: Конкурсна документација

Базна

2021

2022

2023

31

40

40

50

Коментар: Базна година 2018
Секретаријат расписује јавни конкурс за финансијску подршку пројектима поднетих од стране удружења грађана намењених подршци
корисницима права борачко инвалидске заштите
0900 ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 09041004
09041004 Подршка удружењима за програме у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних
7.000.000,00
инвалида рата
Програм
0904 Борачко-инвалидска заштита
010 - Болест и инвалидност
Функција
Психосоцијалне рехабилитације бораца, ратних војних инвалида, цивилних инвалида рата и породица палих бораца и неговање
Сврха
традиција
Правни основ

Закон о финансирању удружења бораца ослободилачких ратова Србије , Закон о удружењима

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

На основу јавног конкурса обезбеђује се финансијска подршка програмима удружења грађана за унапређење положаја бораца, ратних
војних инвалида, односно њихових породица, цивилних инвалида рата као и за неговање традиције.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Унапређење квалитета живота корисника борачко инвалидске заштите и цивилних инвалида рата

Назив: Број жена - корисника услуга из области борачко инвалидске заштите и
заштите цивилних инвалида рата које пружају, у оквиру одобрених пројеката,
удружења грађана
Извор верификације: Извештаји о реализацији пројеката
Коментар: Базна година 2018.
Назив: Број мушкараца - корисника услуга из области борачко инвалидске заштите и
Индикатор 1.2
заштите цивилних инвалида рата које пружају, у оквиру одобрених пројеката,
удружења грађана
Извор верификације: Извештаји о реализацији пројеката
Коментар: Базна година 2018.
0900 ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова
Индикатор 1.1

129

Базна

2021

2022

2023

84

300

400

400

Базна

2021

2022

2023

210

500

500

500

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 09041005
09041005 Администрација, управљање и надзор у области борачко инвалидске заштите и заштите
9.937.614,17
цивилних инвалида рата
0904 Борачко-инвалидска заштита
Програм
Функција
010 - Болест и инвалидност
Подршка грађанима у остваривању права утврђених проиписима из области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида
Сврха
рата.

Правни основ

Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца, Закон о правима бораца, војних инвалида, цивилних
инвалида рата и чланова њихових породица, , Закон о правима војних инвалида и чланова њихових породица, , Закон о правима
цивилних инвалида рата, Закон о удружењима, Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији, Уредба о
праву на месечно новчано примање за време незапослености ратних војних инвалида од В доX групе из оружаних акција после 17.
августа 1990. године, Уредба о начину остваривања права припадника Југословенске војске у отаџбини и равногорског покрета у
области борачко инвалидске заштите и законски прописи који регулишу плате и друге расходе за запослене.

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Обезбеђење функционисања борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата кроз вођење другостепеног поступка и
ревизију и надзор над радом првостепених органа у области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата и др.
Контрола наменског трошења средстава и плаћања доспелих обавеза

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

реализација програма рада и програмских активности у области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата

Индикатор 1.1

Назив:
Извор верификације:
Коментар:

Базна

2021

2022

1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице
Назив
Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Сектор
10 Људска и грађанска права и слободе

2023

279.748.715,74
137.397.995,30

Сврха

Унапређење и заштита људских и мањинских права, кроз активно праћење степена остваривања и заштите тих права, праћење
тенденција у националној структури становништва, стања у области међунационалних односа, међуетничке толеранције, развоја
националне културе, очувања националног идентетета, неговања веза са сународницима у другим земљама и пружање материјалне и
друге врсте помоћи националним саветима и организацијама националних мањина-националних заједница које традиционално живе на
територији Аутономне покрајине Војводине

Правни основ

Устав РС ; Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ; Закон о заштити права и слобода националних мањина

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Остваривање права у области људских права и права припадника националних мањина - националних заједница путем финансијрања и
суфинансирања националних савета националних мањина са седиштем на територији АПВ, суфинансирање програма и пројеката
усмерених на унапређење права националних мањина – националних заједница, средстава за пројекте унапређења међуетничке
толеранције и средства за унапређење вишејезичности у органима локалних самоуправа на територији АПВ, додела покрајинског
признања за значајна остварења у области људских и мањинских права.

Циљ 1
Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

Унапређивање положаја и заштита права националних мањина-националних заједница
Назив: % подржаних организација у односу на број пријава
Извор верификације: Интерна евиденција
Коментар: Базна вредност је из 2019. године
Назив: Број пријава на Конкурсе
Извор верификације: Интерна евиденција
Коментар: Базна вредност је из 2019. године
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Базна
64

2021
65

2022
65

2023
65

Базна
1008

2021
1100

2022
1100

2023
1100

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

0700 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
Назив
Сектор
Сврха

8.600.000,00

Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
10 Људска и грађанска права и слободе
Очување, подстицање, унапређење и заштита нематеријалног културног наслеђа и савременог уметничког стваралаштва националних
мањина на територији АПВ

Правни основ

Закон о култури, Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, Закон о заштити права и слобода националних
мањина, Закона о националним саветима националних мањина, Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у
култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Суфинансирање пројеката у области заштите нематеријалног културног наслеђа (изворне народне игре, изворна народна песма и музика,
обичаји и веровања, традиционални народни занати) и савременог уметничког стваралаштва (визуелних уметности и мултимедије,
књижевно стваралаштво и издаваштво, музичко стваралаштво, сценско стваралаштво, који се реализују на територији АП Војводине
и/или у виду међурегионалне сарадње. Средства се распоређују путем јавног конкурса и на основу члана 76. Закона у култури и
бесповратна су, а право учешћа имају сви субјекти у култури: установе културе и организације цивилног друштва. У том смислу, путем
јавних конкурса суфинансирају се: манифестације, колоније, изложбе, перформанси и остали пројекти у овој области.

Циљ 1

Унапређивање положаја и заштита права националних заједница на очување културног идентитета

Назив: Број подржаних пројеката
Извор верификације: Интерна евиденција Секретаријата
Коментар: Базна година 2016.
0900 ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова
Назив
Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
10 Људска и грађанска права и слободе
Сектор
Индикатор 1.1

Базна
97

2021
150

2022
150

2023
150
85.830.000,00

Сврха

Побољшање положаја жена, унапређивање родне равнорпавности и интеграција Рома и Ромкиња у друштвене токове

Правни основ

Закон о равноправности полова , Закон о забрани дискриминације , Закон о спречавању насиља у породици , Закон о удружењима ,
Национална стратегија за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и у партнерским односима , Стратегија превенције и
заштите од дискриминације , Стратегија за унапређивање положаја Рома , Покрајинска скупштинска одлука о равноправности полова ,
Одлука о установљењу годишњег признања у области равноправности полова , Закон о основном образовању и васпитању , Закон о
заштити права и слобода националних мањина , Одлука о оснивању Канцеларије за инклузију Рома , Одлука о оснивању Покрајинског
завода за равноправност

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Програм обухвата активности на афирмацији родне равноправности и оснаживању жена, истраживачке, едукативне, издавачке и
промотивне активности у области родне равноправности, подршку социјалној инклузији Рома и Ромкиња на територији АП Вовјодине,
као и спровођење активности усмерене на заштиту жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини.

Циљ 1
Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

Циљ 2
Индикатор 2.1

Индикатор 2.2

Индикатор 2.3

Унапређивање родне равноправности у АП Војводини
Назив: Број подржаних пројеката удружења жена у области родне равноправности
Извор верификације: Конкурсна документација Секретаријата
Коментар: Базна 2018. година
Назив: Број објављених стручних и научних радова у области родне равноправности
Извор верификације: Извештај Завода за равноправност полова и Секретаријата
Коментар: Базна година 2018
Унапређивање социјалне инклузије Ромкиња и Рома на територији АП Вовјодине
Назив: Број институција и организација укључених у програме инклузије Ромкиња и
Рома
Извор верификације: Извештај о раду Секретаријата и Канцеларије за инклузију Рома
Коментар: Базна 2018. година
Назив: Број Рома обухваћених мерама подршке за образовање
Извор верификације: Извештај Канцеларије за инклузију Рома
Коментар: Базна 2018. година
Назив: Број Ромкиња обухваћених мерама подршке за образовање
Извор верификације: Извештај Канцеларије за инклузију Рома
Коментар: Базна 2018. година
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Базна
38

2021
30

2022
35

2023
35

Базна
3

2021
2

2022
2

2023
3

Базна

2021

2022

2023

17

16

16

16

Базна
8

2021
10

2022
11

2023
12

Базна
12

2021
13

2022
14

2023
14

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

2500 Покрајински заштитник грађана - омбудсман
47.920.720,44
Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Назив
Сектор
10 Људска и грађанска права и слободе
Допринос унапређењу и заштити људских и мањинских права и слобода кроз контролу спровођења закона и унапређење
Сврха
институционалног оквира за његово боље деловање
Покрајинска скупштинска одлука о Покрајинском заштитнику грађана-омбудсману
Правни основ
Одговорно лице
ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН

Опис

Циљ 1
Индикатор 1.1

Програм произилази из надлежности Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана која је регулисана Статутом Аутономне Покрајине
Војводине који прописује да је Покрајински заштитник грађана - омбудсман независан и самосталан орган АП Војводине који штити
права грађана и врши надзор над радом пограјинских органа управе, јавних предузећа и установа које врше управна и јавна овлашћења,
а чији је оснивач АП Војводина, у вези са њиховим поступањем у извршавању одлука и других правних аката АП Војводине.
Покрајински заштитник грађана - омбудсман штити права грађана посебно од повреда учињених незаконитим, нецелисходним и
неефикасним поступањем органа покрајинске управе, јавних предузећа и установа које врше управна и јавна овлашћења, а чији је
оснивач АП Војводина. Покрајински заштитник грађана - омбудсман штити права грађана од повреда учињених незаконитим,
нецелисходним и неефикасним поступањем органа градске и општинске управе у вршењу послова које им је АП Војводина поверила из
своје изворне надлежности. Омбудсман има право предлагања покрајинских скупштинских одлука и других општих аката које доноси
Скупштина АПВ из своје надлежности, ако сматра да до повреде права грађана долази због недостатка у прописима. Поред тога,
Покрајински заштитник грађана- омбудсман има право да покреће поступке пред Уставним судом за оцену уставности и законитости,
закона, других прописа и општих аката.

Унапредити заштиту и остваривање људских и мањинских права.
Назив: Број обраћања жена Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману.
Извор верификације: Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана омбудсмана.

Базна

2021

2022

2023

433

455

469

486

Коментар: База података и интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана. Базна година је 2019.
Индикатор 1.2

Назив: Број обраћања мушкараца Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману.
Извор верификације: Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана омбудсмана.

Базна

2021

2022

2023

460

467

476

487

Коментар: База података и интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана. Базна година је 2019.
Индикатор 1.3

Циљ 2
Индикатор 2.1

Назив: Број стручних скупова, едукативно информативних догађаја и конференција у
Базна
2021
2022
2023
специјализованим областима.
Извор верификације: Интерна евиденција Покрајинског заштитника
10
10
11
11
грађана-омбудсмана
Коментар: Листе присутности ће садржати податке о учесницима/цама стручних скупова у специјализованим областима. Базна година је
2019.
Повећати информисаност о раду и деловању Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана, са посебним акцентом на осетљиве
друштвене групе.
Назив: Проценат притужби жена које нису у надлежности Покрајинског заштитника
Базна
2021
2022
2023
грађана - омбудсмана.
Извор верификације: Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана 11
11
10
9
омбудсмана.
Коментар: База података и интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана. Базна година је 2019.

Индикатор 2.2

Назив: Повећање броја посета веб страници и друштвеним мрежама институције.
Извор верификације: Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана омбудсмана.

Базна

2021

2022

2023

22577

22800

23000

23200

Коментар: Медијски извештај се израђује на годишњем нивоу на основу годишње документације. Родну анализу за овај индикатор
могуће је извршити посредно у комбинацији са другим индикаторима.Базна година је 2019.
Индикатор 2.3

Назив: Проценат притужби жена са села.
Извор верификације: Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана омбудсмана.

Базна

2021

2022

2023

5

5

6

7

Коментар: База података и интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана. Базна година је 2019.
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 10011003
10011003 Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини
Програм
1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
840 - Верске и остале услуге заједнице
Функција

33.000.000,00

Сврха

Унапређивање положаја и заштита Уставом и законом загарантованих права националних мањина-националних заједница, пре свега
права на очување културног идентитета.

Правни основ

Устав РС ; Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ; Закон о заштити права и слобода националних мањина ;
Покрајинска скупштинске одлуке о додели буџетских средстава за унапређивање положаја националних мањина – националних
заједница и развој мултикултурализма и толеранције

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У оквиру ове програмске активности се пружа подршка у виду дотације организацијама етничких заједница за суфинансирање програма
и пројеката усмерених на унапређење права националних мањина – националних заједница.
Средства се додељују путем Конкурса за суфинансирање програма и пројеката усмерени на унапређење права националних мањина –
националних заједница, који се по правилу расписује једном годишње, а на Конкурс се могу пријавити непрофитне организације
припадника етничких заједница са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине, чија се делатност заснива на очувању и
неговању националног и културног идентитета или чија се делатност заснива на очувању и унапређењу међунационалне толеранције.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

НЕ
Унапређење права националних мањина - националних заједница
Назив: Број подржаних организација
Извор верификације: Интерна евиденција
Коментар: Базна вредност је из 2019. године
Назив: Број релевантних пријава на конкурс за суфинансирање програма и пројеката
усмерених на унапређење права националних мањина – националних заједница
Извор верификације: Интерна евиденција
Коментар: Базна вредност је из 2019. године

Базна
394

2021
450

2022
450

2023
450

Базна

2021

2022

2023

551

600

600

600

0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 10011004
10011004 Подршка националним саветима националних мањина
Програм
1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Функција
840 - Верске и остале услуге заједнице

61.600.000,00

Сврха

Унапређивање положаја и заштита права националних мањина-националних заједница у области образовања, културе, јавног
информисања и службене употребе језика и писма.

Правни основ

Закон о националним саветима националних мањина, Покрајинска скупштинска одлука о начину и критеријумима доделе буџетских
средстава за националне савете националних мањина

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Средства за рад националних савета распоређују се за финансирање рада националних савета националних мањина са седиштем на
територији Аутономне покрајине Војводине. Национални савети користе средства за финансирање редовне делатности и сталних
трошкова националног савета. У трошкове редовне делатности националног савета спадају: финансирање или суфинансирање програма
и пројеката у области образовања, културе, обавештавања и службене употребе језика и писма националне мањине и финансирање рада
установа, фондација и привредних друштава чији је оснивач или суоснивач национални савет или чија су оснивачка права делимично
или у целини пренета на национални савет.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ
Унапређење рада националих савета
Назив: Број регистрованих националних савета националних мањина са седиштем на
територији АПВ
Извор верификације: АПР
Коментар: Базна вредност из 2019. године

Циљ 1
Индикатор 1.1

Циљ 2

Базна

2021

2022

2023

17

17

17

17

Унапређење рада установа, фондација, привредних друштава и организација чији је национални савет оснивач или суоснивач, односно
установа, фондација, привредних друштава и других организација чија су оснивачка права делимично или у целини пренета на
нацинални савет
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Индикатор 2.1

Назив: Број установа, фондација, привредних друштава и организација са седиштем на
територији АПВ, чији је оснивач или суоснивач национални савет, установа,
фондација, привредних друштава и других организација чија су оснивачка права
делимично или у целини пренет
Извор верификације: Интерна евиденција
Коментар: Базна вредност из 2019. године

УКУПНА СРЕДСТВА

Базна

2021

2022

2023

53

53

53

53

0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 10011005
10011005 Развој вишејезичности на територији Аутономне покрајине Војводине
7.610.000,00
Програм
1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
111 - Извршни и законодавни органи
Функција
Примена и остваривање права на службену употребу језика и писма националних мањина-националних заједница на територији АП
Сврха
Војводине.
Правни основ

Устав РС ; Закон о службеној употреби језика и писама ; Покрајинска скупштинска одлука о додели буџетских средстава органима и
организацијама у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина-националних заједница ;

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У оквиру ове програмске активности расписује се конкурс за доделу буџетских средстава органима и организацијама у Аутономној
покрајини Војводини у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина-националних заједница, за
финансирање односно суфинансирање пројеката чији је циљ унапређење права на службену употребу језика и писама националних
мањина-националних заједница у Аутономној покрајини Војводини.
Средства на Конкурсу се додељују за трошкова израде и постављања табли с називом органа и организација, називом насељених места и
других географских назива на путним правцима, називом улица и тргова, као и других обавештења и упозорења за јавност исписаних и
на језицима националних мањина – националних заједница који су у службеној употреби у општини, граду или насељеном месту, за
штампање двојезичких или вишејезичких образаца, службених гласила и других јавних публикација, и за развој система електронске
управе за рад у условима вишејезичности.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Унапређење службене употребе језика и писама националних мањина- националних заједница у раду органа, организација и установа на
територији АП Војводине, у јединицама локалне самоуправе у којима је Статутом утврђена службена употреба језика и писама
националних мањина- националних заједница.

Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

Назив: Број пријава на Конкурс, за учешће у финансирању пројеката који имају за
циљ унапређење вишејезичности на територији АП Војводине.
Извор верификације: Интерна евиденција
Коментар: Базна вредност из 2019. године.
Назив: Број подржаних корисника буџетских средстава у финансирању пројеката који
имају за циљ унапређење вишејезичности на територији АП Војводине
Извор верификације: Интерна евиденција
Коментар: Базна вредност је из 2019. године

Базна

2021

2022

2023

98

100

100

100

Базна

2021

2022

2023

83

60

60

60

0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 10011006
ПА
10011006 Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини
Програм
1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Функција
111 - Извршни и законодавни органи
Развијање духа толеранције, међусобног уважавања и поверења код грађана и грађанки
Сврха
Војводине.

14.780.000,00

Правни основ

Устав РС ; Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ; Закон о заштити права и слобода националних мањина,
Покрајинска скупштинска одлука о додели буџетских средстава за унапређивање положаја националних мањина – националних
заједница и развој мултикултурализма и толеранције, Покрајинска скупштинска одлука о установљавању награде Аутономне покрајине
Војводине и покрајинских признања, Покрајинска уредба о поступку за доделу покрајинских признања

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
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УКУПНА СРЕДСТВА

Опис

Комплексан мултитематски и мултикултурални програм, усмерен према идеји јачања међунационалног поверења код младих у
Војводини. Обухвата више потпројеката и кроз активности које се реализују на територији целе Војводине укључује више хиљада
младих, ученика војвођанских основних и средњих школа. Кроз разне едукативне активности, такмичења у знању, стручне и друге
скупове, манифестације, изложбе и слично, стварају се услови да се млади, припадници различитих националних мањина- националних
заједница из Војводине, боље међусобно упознају, као и да стекну додатна знања о историји, култури и другим важним чињеницама о
Војводини. У оквиру ове ПА се спроводе конкурси за доделу средстава непрофитним организацијама за пројекте које имају за циљ
афирмацију мултикултуралности и међуетничке толеранције у Војводини; финансира се или суфинансира продукција телевизијских
емисија и других телевизијских формата ; реализују се едукативна путовања за ученике основних и средњих школа са територије АПВ;
реализују се истраживања о међуетничким односима код младих у АПВ; додељује се покрајинско признање за значајна остварења у
области људских и мањинских права; реализују се промотивне кампање и набавља промитивни материјал и друго.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Мотивисање организација невладиног сектора да спроводе пројекте и програме афирмације мултикултурализма

Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

Назив: Број релевантних пријава на конкурс за суфинансирање пројеката очувања и
неговања међунационалне толеранције у Војводини
Извор верификације: Интерна евиденција
Коментар: Базна вредност је из 2019. године
Назив: Број суфинансираних пројеката по конкурсу за суфинансирање пројеката
очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини
Извор верификације: Интерна евиденција
Коментар: Базна вредност је из 2019. године

Базна

2021

2022

2023

307

300

300

300

Базна

2021

2022

2023

139

140

140

140

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

ПРОЈЕКАТ 10014025

10014025 ОАСИС - Комплементарни туристички развој Киштелека и Кањиже заснован на природним
ресурсима као међуповезаним различитим елементима регионалног туристичког система
Програм
Функција
Сврха

20.407.995,30

1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
111 - Извршни и законодавни органи
Сврха пројекта је повећање туристичких потенцијала циљног подручја побољшањем туристичке понуде на подручју Киштелек –
Кањижа.

Правни основ

Устав РС, Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, Закон о заштити права и слобода националних мањина

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

'Пројекат се састоји од четири главна аспекта која доприносе реализацији основног циља пројекта – развој туризма на подручју општина
Кањижа (Србија) и Киштелек (Мађарска).
Први сегмент пројекта који развија општина Киштелек доприноси промоцији здравственог туризма кроз изградњу центра за саветовање
о здрављу и здравом начину живота који такође пружа и медицинске третмане.
Други сегмент пројекта који спроводи општина Кањижа подразумева инфраструктурни развој локалитета кроз ревитализацију
постојећих спортских капацитета и изградњу вишенаменског спортског терена.
Трећи сегмент пројекта реализује Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице и Фонд „Европски послови“ и он је усмерен на организацију летњег кампа за младе који с једне стране промовише
међуетничку толеранцију међу младим људима, а с друге доприноси развоју омладинског туризма

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

ДА

Циљ 1

Подизање свести код младих у области међуетничке толеранције путем организовања летњег кампа

Индикатор 1.1

Назив: Назив :Број ученика који учествују на летњем кампу за младе
Извор верификације:
Коментар: Активности пројекта су већ спроведене
Назив: Назив :Број ученица које учествују на летњем кампу за младе
Извор верификације:
Коментар: Активности пројекта су већ спроведене

Индикатор 1.2

135

Базна
0

2021
0

2022
0

2023
0

Базна
0

2021
0

2022
0

2023
0
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УКУПНА СРЕДСТВА

0700 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 10011001
10011001 Подршка културној делатности националних мањина
8.600.000,00
Програм
1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
820 - Услуге културе
Функција
очување, подстицање, унапређење и заштита нематеријалног културног наслеђа и савременог уметничког стваралаштва националних
Сврха
мањина на територији АПВ

Правни основ

Закон о култури, Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, Закон о заштити права и слобода националних
мањина , Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета
Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Суфинансирање пројеката у области заштите нематеријалног културног наслеђа (изворне народне игре, изворна народна песма и музика,
обичаји и веровања, традиционални народни занати) и савременог уметничког стваралаштва (визуелних уметности и мултимедије,
књижевно стваралаштво и издаваштво, музичко стваралаштво, сценско стваралаштво, који се реализују на територији АП Војводине
и/или у виду међурегионалне сарадње. Средства се распоређују путем јавног конкурса и на основу одлуке Секретара (члан 76. Закона у
култури) и бесповратна су, а право учешћа имају сви субјекти у култури: установе културе и организације цивилног друштва. У том
смислу, путем јавних конкурса суфинансирају се: манифестације, колоније, изложбе, перформанси и остали пројекти у овој области.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Унапређивање положаја и заштита права националних заједница на очување културног идентитета

Назив: број подржаних пројеката
Извор верификације: Интерна евиденција Секретаријата
Коментар: Базна година 2016.
0900 ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 10011014
10011014 Афирмација родне равноправности
Програм
1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Функција
412 - Општи послови по питању рада
Индикатор 1.1

Базна
97

2021
150

2022
150

2023
150

13.030.000,00

Сврха

Подстицање друштвено економског и социјалног развоја Војводине кроз афирмацију жена и мушкараца како би остварили право и
слободу да развијају своје личне потенцијале и да праве изборе без ограничења наметнутих строгим родним улогама

Правни основ

Устав Републике Србије , Закон о равноправности полова , Закон о забрани дискриминације , Национална стратегија за побољшање
положаја жена и унапређивање родне равноправности , Национална стратегија за спречавање и сузбијање насиља над женама у
породици и у партнерским односима , Стратегија превенције и заштите од дискриминације , Покрајинска скупштинска одлука о
равноправности полова, Декларација о равноправности полова , Одлука о установљењу годишњег признања у области равноправности
полова

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Програмска активност Афирмација родне равноправности обухвата доделу бесповратних средстава удружењима жена ради реализације
пројеката намењених унапређењу положаја жена и равноправности полова у АПВ

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

НЕ
Унапређивање родне равноправности путем суфинансирања пројеката и активности
Назив: Број подржаних пројеката за унапређење родне равноправности чији су
носиоци (подносиоци) жене
Извор верификације: Конкурсна документација
Коментар: Базна година 2018.
Назив: Број организованих обука, едукација, скупова и других активност у
организацији удружења жена уз финансијску подршку Секретаријата
Извор верификације: Извештаји о раду Секретаријата
Коментар: Базна година 2018.
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Циљ 2

Унапређење родне равноправности путем штампања женског роковника у коме се афирмишу поједине категорије жена

Индикатор 2.1

Назив: Број жена којима је дат женски роковник
Извор верификације: Евиденције секретаријата
Коментар: Базна година 2018
Назив: Број мушкараца којима је дат женски роковник
Извор верификације: Евиденција секретаријата
Коментар: Базна вредност 2018. година

Индикатор 2.2
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УКУПНА СРЕДСТВА

Циљ 3

Повећана равноправност жена и мушкараца применом јавних политика и мера једнаких могућности

Индикатор 3.1

Назив: Број жена предузетница полазница академије вештина
Извор верификације: Извештај Секретаријата
Коментар: Активност планирана од 2021. године
Назив: Број мушкараца предузетника полазница академије вештина
Извор верификације: Извештај Секретаријата
Коментар: Активност планирана од 2021. године
Назив: Број удружења грађана, учесника, на манифестацијама на којима се
представљају рукотворина и традиционалних производа жена са села
Извор верификације: Извештај секретаријата
Коментар: Активност планирана од 2021

Индикатор 3.2

Индикатор 3.3

Циљ 4
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Систематско увођење родне перспективе у доношење , спровођење и праћење јавних политика

Назив: Број жена које су завршиле обуку за припрему и израду родно осетљивих
Базна
2021
2022
2023
стратешких докумената на нивоу лолакне самоуправе
Извор верификације: Извештај Секретаријата
0
5
5
5
Коментар: Активност се планира од 2021. године
Назив: Број мушкараца који су завршили обуку за припрему и израду родно осетљивих
Индикатор 4.2
Базна
2021
2022
2023
стратешких докумената на нивоу лолакне самоуправе
Извор верификације: Извештај Секретаријата
0
5
5
5
Коментар: Активност се планира од 2021. године
Подизање свести јавности о значају родне равноправности и унапређење знања жена о механизмима заштите у ситуацији насиља у
Циљ 5
породици и партнерским односима
Назив: Број информисаних жена односно девојчица о механизму заштите у ситуацији
Индикатор 5.1
Базна
2021
2022
2023
насиља
Извор верификације: Извештај Секретаријата
0
100
110
120
Коментар: Активност планирана од 2021. године
0900 ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 10011015
10011015 Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области
43.000.000,00
равноправности полова
1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Програм
Функција
412 - Општи послови по питању рада
Индикатор 4.1

Сврха

Унапређена политика једнаких могућности и развој стручног рада и праћења стања у области родне равноправности у АП Војводини

Правни основ

Устав Републике Србије , Закон о равноправности полова, Закон о забрани дискриминације, Одлука АП Војводине о равноправности
полова, Закон о забрани дискриминације , Закон о спречавању насиља у породици , Стратегија за смањење сиромаштва, Национална
стратегија за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и у партнерским односима , Закон о потврђивању Конвенције
Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици , Програм за заштиту жена од насиља у породици
и у партнерским односима у АП Војводини, Миленијумски развојни циљеви, Одлука о оснивању Покрајинског завода за равноправност

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Програмска активност обухвата спровођење истраживања свих облика насиља према женама у породици и партнерским односима у
АПВ, обуке за подизање предузетничких потенцијала жена, промотивне догађаје женског стваралаштва, објављивање публикација у
области родне равноправности, економско оснаживање жена и мушкараца, подстицањ развоја рурлних средина и др.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Развијање истраживачких података и знања и повећање нивоа свести јавности о значају родне равноправности

Индикатор 1.1

Назив: Број објављених стручних и научних радова у области родне равноправности
Извор верификације: Извештај о раду Завода за равноправност полова
Коментар: Базна 2018
Назив: Број анализа о ефекрима програма о примени родно одговорног буxетирања у
ликалним самоуправама у АПВ
Извор верификације: Извештај о раду Завода за равноправност полова

Индикатор 1.2
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Коментар: Базна није дефинисана дефинисана јер се активност планирана од 2021.године
Циљ 2
Индикатор 2.1

Побољшан економски положај жена и мушкараца у руралним подручјима АПВ
Назив: Број жена власница непокретности
Извор верификације: Извештај о раду Завода за равноправност полова

Коментар: Базна година 2018
Завод за равноправност полова расписује конкурс за доделу кућа брачним паровима са територије АПВ као меру економског
оснаживања жена и мушкараца и подстицање развој руралних средина кроз долазак породица и повећање наталитета
137
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Индикатор 2.2

Назив: Број мушкараца власника непокретности
Извор верификације: Извештај о раду Завода за равноправност полова

УКУПНА СРЕДСТВА
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Коментар: Базна година 2018
Завод за равноправност полова расписује конкурс за доделу кућа брачним паровима са територије АПВ као меру економског
оснаживања жена и мушкараца и подстицање развој руралних средина кроз долазак породица и повећање наталитета
Циљ 3

Унапређење положаја вишеструко дискриминисаних жена и рањивих група жена кроз сарадњу са удружењима

Назив: Број промовисаних удружења жена и предузетница са територије АПВ поводом
обележавања Међународног дана сеоских жена (15. октобар)подржаних пројеката у
области унапређења положаја жена и родне равноправности
Извор верификације: Извештај о раду Завода за равноправност полова
Коментар: Базна година 2018
Назив: Број подржаних ппројеката у области унапређења положаја жена и родне
Индикатор 3.2
равноправности
Извор верификације: Извештај о раду Завода за равноправност полова
Коментар: Базна година 2018
0900 ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 10011016
ПА
10011016 Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ
Програм
1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Функција
412 - Општи послови по питању рада
Сврха
Интеграција Рома и Ромкиња у друштвене токове
Индикатор 3.1
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24.800.000,00

Правни основ

Устав Републике Србије , Закон о забрани дискриминације , Закон о заштити права и слобода националних мањина, Стратегија за
унапређивање положаја Рома, Одлука о оснивању Канцеларије за инклузију Рома

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Стипендирање студената и студенткиња ромске националности,израда и реализација Локалних акционих планова (ЛАП) за Роме у ЈЛС у
АПВ у области становања,реализација Стратешког плана 2018-2021 Канцеларије за инклузију Рома, посете Европсим институцијама
ради представљања рада Канцеларије за инклузију Рома, финансијска подршка за запошљавање координатора и одржавање семинара за
координаторе, обука невладиних организација за припремање пројеката, издавање публикација "Декада Рома у АП Војводини". Поред
тога реализује се у друге активности које су од интереса за образовање, запошљавање, становање и здравље Рома. Обезбеђује се и
финансијска подршка за реализацију пројеката ромских непрофитних организација/удружења грађана којима се афирмише учешће
Рома и Ромкиња у процесима одлучивања на свим нивоима.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Унапређени капацитети инсититуција и организација које се баве побољшањем положаја Рома и Ромкиња

Индикатор 1.1

Назив: Број формираних регионалних канцеларија за инклузију Рома
Извор верификације: Извештај о раду Секретаријата и Канцеларије за инклузију Рома
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Коментар: Формирање регионалних канцеларијеа планира се за 2021 .годину због чега није исказана базна вредност
Индикатор 1.2

Индикатор 1.3

Индикатор 1.4

Индикатор 1.5

Циљ 2
Индикатор 2.1

Индикатор 2.2

Назив: Број израђених и реализованих Локалних акционих планова за Роме у
јединицама локалне самоуправе у АПВ у области становања
Извор верификације: Конкурсна документација
Коментар: Базна година 2018.
Назив: Број координаторки за ромска питања
Извор верификације: Конкурсна документација
Коментар: Базна година 2018.
Назив: Број координатора за ромска питања
Извор верификације: Конкурсна документација
Коментар: Базна година 2018.
Назив: Број институција и организација у којима ће се реализовати Стратешки план
2018-2021 Канцеларије за инклузију Рома
Извор верификације: Извештај Канцеларије за инклузију Рома
Коментар: Базна година 2018.
Унапређење образовне структуре Рома и Ромкиња у АПВ
Назив: Број стипендираних студенткиња ромске националности
Извор верификације: Извештај Канцеларије за инклузију Рома
Коментар: Базна година 2018
Назив: Број стипендираних студената ромске националности
Извор верификације: Извештај о раду Канцеларије за инклузију Рома
Коментар: Базна година 2018
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

Индикатор 2.3

Назив: Број издатих публикација "Декада Рома у АПВ "
Извор верификације: Извештај Канцеларије за инклузију Рома
Коментар: Базна година 2018
часопис се издаје у тиражу од 500 комада

Циљ 3

Унапређено учешће Рома и Ромкиња у процесима одлучивања и остваривања принципа равноправности полова у ромској заједници

Назив: Број одржаних семинара и едукација за: координаторе и координаторке,
удружења и наставнике ромског језика
Извор верификације: Извештај Канцеларије за инклузију Рома
Коментар: Базна вредност 2018. година
Назив: Број подржаних ромских удружења ради унапређења положаја Рома у локалној
Индикатор 3.2
заједници
Извор верификације: Конкурсна документација
Коментар: Базна година 2018
Афирмисање потенцијала ромске заједнице
Циљ 4
Индикатор 4.1
Назив: Број одржаних конференција
Извор верификације: Извештај о раду Канцеларије за инклузију Рома
Коментар: Базна година је 2018.година
0900 ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 10011017
Индикатор 3.1

Базна
2

2021
3

2022
4

2023
4

Базна

2021

2022

2023

2

3

4

4

Базна

2021

2022

2023

41

42

43

45

Базна
1

2021
2

2022
2

2023
2

10011017 Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини

5.000.000,00

Функција

1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
412 - Општи послови по питању рада

Сврха

Пружање превенције, заштите и подршке за жене жртве насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини

Правни основ

Устава Републике Србије, Закона о равноправности полова, Закона о забрани дискриминације , Закон о спречавању насиља,
Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности , Национална стратегија за спречавање и
сузбијање насиља над женама у породици и у партнерским односима , Закон о потврђивању Конвенције Савета Европе о спречавању и
борби против насиља над женама и насиља у породици , Покрајинска скупштинска одлука о равноправности полова ; Декларација о
равноправности полова , Одлука о Програму за заштиту жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини
2015-2020

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Програмска активност односи се на финансијску подршку од стране Секретаријата за реализацију програма економског оснаживања
жена са искуством партнерског или породичног насиља, спровођење мера које се односе на унапређење општих и специјализованих
услуга заштите и подршке за жене жртве насиља у АП Војводини, информисање стручне и опште јавности о мерама које се предузимају
у ситуацији насиља.

Капитална
улагања

НЕ

Програм

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

НЕ
Унапређење економског положаја жена са искуством насиља
Назив: Број жена запослених код послодавца на основу финансијске подршке
Секретаријата за реализацију програма економског оснаживања жена са искуством
насиља
Извор верификације: Конкурсна документација

Базна

2021

2022

2023

13

13

13

13

Коментар: Базна година је 2018. година. Секретаријат расписује јавни конкурс за запошљавање жена са искуством насиља
2500 Покрајински заштитник грађана - омбудсман
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 10011002
ПА
10011002 Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе
Програм
Функција

47.840.720,44

1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
330 - Судови

Сврха

Допринос унапређењу и заштити људских и мањинских права и слобода кроз контролу примене прописа и контролу законитости,
ефикасности и целисходности поступања покрајинских органа управе и органа градске и општинске управе у вршењу поверених
послова

Правни основ

Покрајинска скупштинска одлуке о Покрајинском заштитнику градана-омбудсману, закони, подзаконски акти, националне стратегије и
медународне конвенције који регулишу области унапредења људских и мањинских права, законски прописи који регулишу плате и
друге расходе за запослене

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

Опис

Покрајински заштитиник грађана - омбудсман прати примену међународних стандарда из области људских права, прикупља
информације о примени закона и других прописа из области људских права. У свом раду посебну пажњу посвећује унапређењу и
заштити права националних мањина, права детета, као и остваривању принципа родне равноправости. Послове из своје надлежности
Покрајински заштитник грађана - омбудсман обавља поступајући по притужбама грађана као и по сопственој иницијативи. Покрајински
заштитиник грађана - омбудсман промовише људска и мањинска права кроз сарадњу са државним органима, независним институцијама
и организацијама које се баве промоцијом и заштитом људских права, кроз сарадњу са медијима, издавачку делатности, истраживања о
стању људских права, кроз подстицање образовања о људским правима, кроз организовање и учествовање у кампањама и саветовањима
о остваривању и поштовању људских права, интернет страницу итд.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

НЕ
Повећати ниво заштите људских и мањинских права у раду покрајинских органа управе и органа градске/општинске управе у вршењу
поверених послова.
Назив: Број формираних предмета по притужбама жена.
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана 118
123
129
136
омбудсмана.
Коментар: База података и интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана. Базна година је 2019.

Индикатор 1.2

Назив: Број формираних предмета по притужбама мушкараца.
Извор верификације: Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана омбудсмана.

Базна

2021

2022

2023

0

130

134

137

Коментар: База података и интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана. Базна година је 2019.
Индикатор 1.3

Назив: Број покренутих поступака по сопственој иницијативи у специјализованим
областима.
Извор верификације: Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана омбудсмана.

Базна

2021

2022

2023

0

60

65

70

Коментар: База података и интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана. Базна година је 2019.
Циљ 2
Индикатор 2.1

Повећати приступачност и информисаност о раду Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана, посебно женама.
Назив: Број обраћања жена путем телефона, мејлом, лично, писмено, друштвеним
мрежама, теренским посетама.
Извор верификације: Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана омбудсмана.

Базна

2021

2022

2023

315

332

340

350

Коментар: База података и интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана. Базна година је 2019.
Индикатор 2.2

Назив: Број обраћања мушкараца путем телефона, мејлом, лично, писмено,
друштвеним мрежама, теренским посетама.
Извор верификације: Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана омбудсмана.

Базна

2021

2022

2023

332

337

342

350

Коментар: База података и интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана. Базна година је 2019.
Индикатор 2.3

Назив: Проценат обраћања жена у вези са заштитом права детета путем телефона,
маил-ом, лично, писмено, друштвеним мрежама, теренским посетама.
Извор верификације: Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана омбудсмана.

Базна

2021

2022

2023

5

6

6

7

Коментар: База података и интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана. Базна година је 2019.
2500 Покрајински заштитник грађана - омбудсман
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 10011021
10011021 Праћење и унапређивање остваривања људских права
Програм
1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Функција
330 - Судови

80.000,00

Сврха

Допринос унапређењу и заштити људских и мањинских права кроз повећање нивоа знања запослених у покрајинским органима управе

Правни основ

Покрајинска скупштинска одлуке о Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману, закони, подзаконски акти, националне стратегије и
међународне конвенције које регулишу области унапређења људских и мањинских права, законски прописи који регулишу плате и друге
расходе за запослене.

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН

Опис

Прикупљање података о броју запослених жена и мушкараца у свим покрајинским органима управе, образовној структури и претходном
знању и искуству у области људских права као и разна истраживања у области родне равноправности, заштите права детета и заштите
права националних мањина.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

Индикатор 1.3

Циљ 2
Индикатор 2.1

НЕ
Унапредити истраживања у специјализованим областима.
Назив: Број истраживања у области родне равноправности.
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана 2
2
2
2
омбудсмана.
Коментар: Истраживања у свим областима се креирају у сарадњи свих сектора уз посебно учешће сектора родне равноправности. Базна
година је 2019.
Назив: Број истраживања у области заштите права детета.
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана 2
2
2
2
омбудсмана.
Коментар: Истраживања у свим областима се креирају у сарадњи свих сектора уз посебно учешће сектора родне равноправности. Базна
година је 2019.
Назив: Број истраживања у области заштите права националних мањина.
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана 2
2
2
2
омбудсмана.
Коментар: Истраживања у свим областима се креирају у сарадњи свих сектора уз посебно учешће сектора родне равноправности. Базна
година је 2019.
Унапредити поступање институција у случајевима породичног и родно заснованог насиља.
Назив: Број стручних скупова за надлежне институције чланице мреже Живот без
насиља.
Извор верификације: Интерна евиденција Покрајинског заштитника грађана омбудсмана.

Базна

2021

2022

2023

1

1

1

1

Коментар: Мрежа има за циљ да подстакне развој институција у пружању ефикасног одговора на породично насиље. Покрајински
заштитник грађана - омбудсман сваке године прикупља податке од надлежних институција о поступању у случајевима породичног и
родно заснованог насиља. Сви подаци су разврстани по полу. Базна година је 2019.
1101 Уређење и надзор у области планирања и изградње
148.512.693,25
1200 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
108.682.271,16
Уређење и надзор у области планирања и изградње
Назив
Сектор
11 Урбанизам, просторно планирање и грађевинарство
Унапређење система просторног и урбанистичког планирања и уређења простора, који представља предуслов за реализацију
Сврха
инвестиција у функцији развоја.

Правни основ

Закон о планирању и изградњи; Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине; Правилник о садржини, начину и
поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања; Правилник о начину и поступку избора чланова Комисије за
стручну контролу планских докуемната, Комисије за контролу усклађености планских докумената, Комисије за планове јединице
локалне самоуправе и Комисије за стручну контролу урбанистичког пројекта, праву и висини накнаде члановима Комије, као и
условима и начину рада Комисије; Правилник о условима и критеријумима за су/финансирање израде планских докумената; Правилник
осадржини и начину вођења и одржавања Централног регистра планских докумената, информационог система о стању у простору и
локалног информационог система и дигиталном достављању планских докумената; Закон о планском систему Републике Србије;
Правилник о стручним пословима просторног и урбанистичког планирања, израде техничке документације, грађења и енергетске
ефикасности које обављају лиценцирана лица

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

Опис

У оквиру Програма - просторно и урбанистичко планирање обављају се следеће активности: 1. припрема покрајинске скупштинске
одлуке о изради и израда планских докумената које доноси скупштина аутономне покрајине, образовање Комисије која врши стручну
контролу планске документације у погледу усаглашености са плановима вишег реда, Законом о планирању и изградњи, другим
Законима и прописима донетим на основу закона , и упућивање у процедуру доношења; 2. припрема и организација раног јавног увида
након доношења покрајинске скупштинске одлуке о изради планског документа, припрема и организација јавног увида након обављене
стручне контроле нацрта планског документа 3. образовање Комисије за јавни увид која поступа по завршеној процедури раног јавног
увида и јавног увида; 4. образовање Комисије ради провере усклађености планских докумената које доноси јединица локалне
самоуправе након обављеног јавног увида 3. потврђивање урбанистичких пројеката за изградњу објеката за које грађевинску дозволу
издаје министарство надлежно за послове грађевинарства, образовање Комисије за стручну контолу урбанистичких пројеката и
организација јевне презентације урбанистичких пројеката од значаја за Републику Србију или пројеката који се раде на основу
ППППН-а.

Циљ 1

Планско уређење простора АП Војводине - Израда, доношење и спровођење планских докумената које доноси Скупштина АП Војводине

Индикатор 1.1

Назив: Број планске документације у изради
Извор верификације: Покрајинска скупштинска одлука о изради планског документа
Коментар: Базна година је 2019.
Назив: Број донетих планских докумената
Извор верификације: Одлука о доношењу планског документа
Коментар: Базна година је 2019.
Назив: број стручних контрола планске документације (нацрт)
Извор верификације: Извештај о извршеној стручној контроли нацрта плана
Коментар: Базна година је 2019.
Планско уређење простора јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине
Назив: број датих сагласности на планску документацију чије доношење је у
надлежности локалне самоуправе
Извор верификације: дате сагласности и Извештаји о извршеној контроли
усклађености планских докумената
Коментар: Базна година је 2019.
Назив: број суфинансираних планских докумената ЈЛС
Извор верификације: Одлука о додељеним финансијским средствима

Индикатор 1.2

Индикатор 1.3

Циљ 2
Индикатор 2.1

Индикатор 2.2

Базна
2

2021
2

2022
3

2023
4

Базна
9

2021
4

2022
5

2023
5

Базна
11

2021
5

2022
4

2023
5

Базна

2021

2022

2023

10

10

10

10

Базна
11

2021
0

2022
10

2023
10

Коментар: Базна година 2019. (Конкурс за доделу бесповратиних средстава из буџета АП Војводине у 2020. години за суфининасирање
израде планске документације је спроведен у периоду фебруар-март 2020.године и донет је одлука о суфинансирању израде 11 пласнких
докумената. Услед избијања епидемије дошло је до ребаланса буџета и у мају је донета одлука о Поништавању Конкурса. У складу са
очекиваним расположивим средствима за 2021. годину не очекује се расписивање конкурса за доделу средстава за суфинансирање
израде планске документације.)
Циљ 3

Организовање раног јавног увида и јавног увида у поступку израде планских докумената у складу са законом

Индикатор 3.1

Назив: број организованих раних јавних увида
Извор верификације: Извештаји о спроведеном раном јавном увиду
Коментар: Базна година је 2019.
Назив: број организованих јавних увида
Извор верификације: извештаји о обављеном јавном увиду
Коментар: Базна година је 2019.
Контрола урбанистичких пројеката у складу са законом
Назив: Број организованих Комисија
Извор верификације: Извештај о стручној контроли урбанистичког пројекта

Индикатор 3.2

Циљ 4
Индикатор 4.1

Базна
3

2021
3

2022
3

2023
4

Базна
6

2021
5

2022
4

2023
5

Базна
18

2021
16

2022
14

2023
14

Коментар: Базни период јун 2019-јун 2020. године. (Обавеза је утврђена изменама Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“
број 83/2018). Формални услови за стручна контрола урбанистичких пројеката на нивоу органа Аутономне покрајине Војводине су
створени ступањем на снагу Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања
(„Службени гласник РС“ бр.32/19) 11.05.2019. године. У складу са тим као базна година узет је период од јуна 2019 до јуна
2020.године.)
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УКУПНА СРЕДСТВА

1400 Покрајински секретаријат за енергетику, грађавинарство и саобраћај
39.830.422,09
Уређење и надзор у области планирања и изградње
Назив
Сектор
11 Урбанизам, просторно планирање и грађевинарство
Ефикасно и ажурно издавање дозвола за изградњу објеката које представљају предуслов за реализацију инвестиција у области
Сврха
грађевинарства.
Правни основ

Закон о планирању и изградњи са подзаконским актима, Закон о озакоњењу објеката, Закон о становању и одржавању зграда , Закон о
инспекцијском надзору, Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, Закон о општем управном поступку , Закон
о управним споровима

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У оквиру Програма - просторно и урбанистичко планирање обављају се следеће активности: издавање дозвола и других аката за
изградњу објеката од значаја за републику који се у целини граде на територији АПВ, суфинансирање израде пројектно-техничке
документације ЈЛС, суфинансирање пројеката НВО из области архитектуре и грађевинарства.

Законитост и изградње објеката на територији АП Војводине
Назив: Проценат решених предмета у првостепеном управном поступку
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: АПР-Централна евиденција обједињене процедуре и службена
105
90
90
90
евиденција ПСЕГС
Коментар: Базна година је 2017
Индикатор 1.2
Назив: Проценат решених предмета у другостепеном управном поступку
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Извештај о раду на пословима у другостепеном управном
52
50
51
51
поступку у области, изградње објеката и стамбеној области
Коментар: Базна година је 2017.
Индикатор 1.3
Назив: Проценат решених предмета озакоњења објеката
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Извештај ПСЕГС за 2017. годину
21
20
20
20
Коментар: Базна година је 2017.
1200 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 11011002
11011002 Администрација, управљање и надзор у области просторног планирања
32.082.271,16
Програм
1101 Уређење и надзор у области планирања и изградње
Функција
620 - Развој заједнице
Примена Закона који регулишу област просторног планирања и урбанизма, који представља предуслов за реализацију инвестиција у
Сврха
области просторног развоја
Циљ 1

Индикатор 1.1

Правни основ

Закон о планирању и изградњи и подзаконски акти, Закон о инспекцијском надзору, Закон о утврђивању надлежности Аутономне
покрајине Војводине, Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи, Закон о општем управном поступку , Закон о управним
споровима

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске
управе у области просторног и урбанистичког планирања, који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу, а
којима се: израђују, доносе и спроводе документи просторног развоја АП Војводине; израђују, доносе и спроводе регионални просторни
планови и просторни планови посебне намене; предлажу мере и активности програма имплементације просторног плана Републике
Србије за територију АП Војводине, регионалних просторних планова и и прати њихово спровођење; оснива јавно предузеће за
просторно и урбанистичко планирање и пројектовање и врше оснивачка права над њим.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ
Законитост у области просторног планирања и урбанизма
Назив: % редовних инспекцијских надзора у складу са планом
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Годишњи извештај
17
45
45
45
Коментар: Базна година је 2019.
Надзор по службеној дужности, односно службена саветодавна посета одвија се са циљем пружања стручне подршке локалним
самоуправама
Назив: Број ванредних инспекцијских надзора
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Годишњи извештај
43
15
15
15

Циљ 1
Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

Коментар: Надзор по захтеву странке. Ванредни надзори односе се на пријаве незадовољних странака, који су сарадњом инспекције са
локалним самоуправама очекивано смањени.
Базна година је 2019.
Индикатор 1.3

Назив: Број контрола планске и друге документације
Извор верификације: Годишњи извештај.

Базна
2

2021
5

2022
5

2023
5

Коментар: Контрола просторних планова ЈЛС, урбанистичких планова, локацијских дозвола. Динамика израде нове просторно-планске
и урбанистичке документације успорена је чињеницом да је територија АП Војводине скоро у потпуности прекривена постојећом,
важећом документацијом.
Базна година је 2019.
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УКУПНА СРЕДСТВА

1200 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 11011003
ПА
11011003 Израда, доношење и имплементација планске документације
Програм
1101 Уређење и надзор у области планирања и изградње
Функција
620 - Развој заједнице

76.600.000,00

Сврха

Успостављање ефикасног система у области просторног и урбанистичког планирања и уређења простора, који представља предуслов за
реализацију инвестиција у области изградње објеката .

Правни основ

Закон о планирању и изградњи, Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, Правилник о садржини, начину и
поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања, Правилник о условима и критеријумима за су/финансирање израде
планских докумената, Статут Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи, Закон о
планском систему Републике Србије, Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког
планирања; Правилник о начину и поступку избора чланова Комисије за стручну контролу планских докуемната, Комисије за контролу
усклађености планских докумената, Комисије за планове јединице локалне самоуправе и Комисије за стручну контролу урбанистичког
пројекта, праву и висини накнаде члановима Комије, као и условима и начину рада Комисије; Правилник о условима и критеријумима
за су/финансирање израде планских докумената; Правилник осадржини и начину вођења и одржавања Централног регистра планских
докумената, информационог система о стању у простору и локалног информационог система и дигиталном достављању планских
докумената; Закон о планском систему Републике Србије; Правилник о стручним пословима просторног и урбанистичког планирања,
израде техничке документације, грађења и енергетске ефикасности које обављају лиценцирана лица

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У складу са чланом 35. Закона о планирању и изградњи, скупштина аутономне покрајине доноси регионални просторни план за
подручје аутономне покрајине и просторни план подручја посебне намене за подручја која се у целини налазе на територији аутономне
покрајине. Носилац израде ових планских докумената у складу са Законом је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне
средине. У оквиру ове програмске активности се врше послови на припреми Одлука о изради просторних планова, послови на изради
просторних планова и послови на припреми Одлука о доношењу просторних планова. Послови на изради просторних планова
обухватају две фазе израде, израда материјала за рани јавни увид и израда нацрта плана. Послови на изради просторних планова
обухватају и активности на прибављању потребних услова и података о простору и организовање процедуре раног јавног увида и
процедуре јавног увида у планске документе. У складу са чланом 63.а Закона о планирању и изградњи Покрајински секретаријат за
урбанизам и заштиту животне средине врши потврђивање урбанистичких пројеката за изградњу објеката за које грађевинску дозволу
издаје надлежно министарство за послове грађевинарства. Покрајински секретаријат организује јавну презентацију урбанистичких
пројеката од значаја за Републику Србију и урбанистичких пројеката који се раде на основу ППППН-а

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Планско уређење простора АП Војводине кроз израду и доношење планских докумената које доноси скупштина аутономне покрајине

Индикатор 1.1

Назив: Број упућених планских докумената у процедуру доношења
Извор верификације: Број утврђених предлога
Коментар: Базна година је 2019
Назив: Број планских докумената у изради
Извор верификације: Покрајинске скупштинске Одлуке о изради
Коментар: Базна година је 2019.
Назив: Број донетих планских докумената
Извор верификације: Донете/усвојене Одлуке о доношењу планских докумената
Коментар: Базна година је 2019
Назив: број стручних контрола планских докумената (одлука о изради плана, нацрт
плана)
Извор верификације: Број одржаних седница
Коментар: Базна година је 2019.

Индикатор 1.2

Индикатор 1.3

Индикатор 1.4

Циљ 2

Индикатор 2.1

Базна
9

2021
4

2022
5

2023
5

Базна
3

2021
2

2022
3

2023
4

Базна
9

2021
4

2022
5

2023
5

Базна

2021

2022

2023

7

5

6

7

'Усаглашеност просторних планова у изради, са планским документима вишег реда, Законом о планирању и изградњи, прописима
донетим на основу тог Закона и другим законима.
У складу са чланом 49. став 4 а у вези члана 35.ставови 2. и 4. Закона о планирању и изградњи АП Војводина има надлежност у погледу
вршења стручне конторле планских докумената које доноси Скупштина Аутономне покрајине Војводине.
Назив: Број мишљења на Одлуку о изради планског документа
Извор верификације: Извештаји о извршеној стручној контроли Нацрта одлуке о
изради планског документа
Коментар: Базна година је 2019.
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Базна

2021

2022

2023

3

2

3

4
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Индикатор 2.2

Индикатор 2.3

Индикатор 2.4

Циљ 3

Индикатор 3.1

Индикатор 3.2

Циљ 4
Индикатор 4.1

Назив: број мишљења на материјал за израду планског документа у процедури раног
јавног увида
Извор верификације: Извештаји о обављеном раном јавном увиду
Коментар: Базна година је 2019.
Назив: Број извештаја о стручној контроли нацрта плана
Извор верификације: Извештаји о извршеној стручној контроли Нацрта планских
докумената
Коментар: Базна година је 2019
Назив: Јавни увид у Нацрт планског документа
Извор верификације: Извештаји о обављеном јавном увиду
Коментар: Базна година је 2019.

УКУПНА СРЕДСТВА
Базна

2021

2022

2023

3

3

3

4

Базна

2021

2022

2023

11

5

4

5

Базна
6

2021
5

2022
4

2023
5

Усаглашеност просторних и урбанистичких планова након јавног увида, са планским документима вишег реда, Законом о планирању и
изградњи, прописима донетим на основу тог Закона и другим законима
Назив: Број контрола усклађености просторних и урбанистичких планова јединица
локалне самоуправе
Извор верификације: Извештаји о извршеној контроли усклађености просторних и
урбанистичких планова општина и градова
Коментар: Базна година је 2019.
Назив: Број датих сагласности
Извор верификације: Сагласност секретара у складу са чланом 33. Закона о планирању
и изградњи
Коментар: Базна година је 2019.
Надоградња Информационог система о простору
Назив: Израда информационог система о простору
Извор верификације: Информациони систем о простору.

Базна

2021

2022

2023

16

16

14

14

Базна

2021

2022

2023

10

10

10

10

Базна
1

2021
1

2022
1

2023
1

Коментар: Израда информационог система након анализе просторних индикатора има за циљ да презентује (графички , текстуално и
аналитички , промене стања у простору за поједине области посматрања у овом случају, регион АП Војводине.
Базна година је 2019.
Индикатор 4.2

Назив: Регистар донетих просторних и урбанистичких планова - перманентно праћење
стања планске документације на целокупној територији аутономне покрајине и
Информациони сиситем о размештају радних зона на територији АПВ
Извор верификације: Регистар донетих просторних и урбанистичких планова.

Базна

2021

2022

2023

2

2

2

2

Коментар: Регистар просторних и урбанистичких планова представља резултат перманентног праћења стања планске документације.
Ажурира се два пута годишње. Информациони систем о размештају радних зона се ажурира једном годишње
Базна година је 2019.
Циљ 5
Индикатор 5.1

Контрола и потврђивање Урбанистичких пројеката
Назив: Број организованих Комисија
Извор верификације: Извештај о стручној контроли урбанистичког пројекта

Базна
18

2021
16

2022
14

2023
14

Коментар: Нова обавеза утврђена изменама Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ број 83/2018). Формални услови за
стручна конторла урбанистичких пројеката на нивоу органа Аутономне покрајине Војводине су створени ступањем на снагу Правилника
о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“ бр.32/19)
11.05.2019. године. У складу са тим као базна година је узет период од јуна 2019-јуна 2020. године
Базна година је јуни 2019- јуни 2020.
Индикатор 5.2

Назив: Број потврђених урбанистичких пројеката
Извор верификације: Потврда о потврђивању урбанистичког пројекта

Базна
14

2021
14

2022
12

2023
12

Коментар: Нова обавеза утврђена изменама Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ број 83/2018). Формални услови за
стручна конторла урбанистичких пројеката на нивоу органа Аутономне покрајине Војводине су створени ступањем на снагу Правилника
о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“ бр.32/19)
11.05.2019. године. У складу са тим као базна година је узет период од јуна 2019-јуна 2020. године
Базна година је јуни 2019- јуни 2020.
Циљ 6
Индикатор 6.1

Праћење спровођења Регионалног просторног плана АП Војводине
Назив: Израда Програма имплементације просторног плана АП Војводине
Извор верификације: Програм имплементације просторног плана АП Војводине1

Базна
0

2021
0

2022
0

2023
1

Коментар: Базна године 2019.
Програм имплементације регионалног просторног плана по Закону о планирању и изградњи доносе се у року од једне године од дана
ступања на снагу регионалног простроног плана. Програм имплементације се по Закону о планирању и изградњи доноси за период од 5
година.
Индикатор 6.2

Назив: Израда Извештаја о остваривању Просторног плана АП Војводине
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Извештај о остваривању Просторног плана АП Војводине
1
1
0
1
Коментар: Базна године 2019. (Извештај о остваривању регионалног просторног плана према Закону о плнаирању и изградњи се доноси
сваке друге године).
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УКУПНА СРЕДСТВА

1400 Покрајински секретаријат за енергетику, грађавинарство и саобраћај
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 11011005
ПА
11011005 Администрација, управљање и надзор у области изградње
34.830.422,09
Програм
1101 Уређење и надзор у области планирања и изградње
Функција
620 - Развој заједнице
Примена Закона који регулишу област изградње објеката, који представља предуслов за реализацију инвестиција у области
Сврха
грађевинарства
Правни основ

Закон о планирању и изградњи, са подзаконским актима, Закон о озакоњењу објеката , Закон о инспекцијском надзору, Закон о
становању и одржавању зграда, Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине,Закон о општем управном поступку,
Закон о управним споровима

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске
управе у области изградње објеката, који се односе на издавање дозвола и других аката у складу са законом

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ
Законитост у области изградње објеката
Назив: Број смањења утврђених неправилности
Извор верификације: Годишњи извештај

Циљ 1
Индикатор 1.1

Базна
4

2021
3

2022
3

2023
3

Коментар: Проценат утврђених неправилности, односно наложених инспекцијских мера у односу на укупан број надзора.
Базна година је 2014
Индикатор 1.2

Индикатор 1.3

Индикатор 1.4

Циљ 2
Индикатор 2.1

Индикатор 2.2

Индикатор 2.3

Индикатор 2.4

Циљ 3
Индикатор 3.1

Назив: Број редовних инспекцијских надзора у складу са планом
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Годишњи извештај.
100
100
100
100
Коментар: надзор по службеној дужности.
Базна година је 2014
Назив: Број ванредних инспекцијских надзора
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Годишњи извештај
50
50
50
50
Коментар: Надзор по захтеву странке.
Базна година је 2014
Назив: Број контрола употребних дозвола
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Годишњи извештај
60
50
50
50
Коментар: Контрола поштовања одредби закона које се односе на технички преглед објекта на основу којег се врши издавање употребне
дозволе.
Базна година је 2014
Ефикасност и законитост донетих управних аката у првостепеном управном поступку у надлежности овог секретаријата
Назив: Проценат издатих информација о локацији и локацијских услова у односу на
број поднетих захтева
Извор верификације: АПР-Централна евиденција обједињене процедуре и службена
евиденција ПСЕГС
Коментар: Процентуална вредност. Базна година је 2017.
Назив: Проценат издатих грађевинских дозвола, решења о одобрењу извођења радова
и употребних дозвола у односу на број поднетих захтева
Извор верификације: АПР-Централна евиденција обједињене процедуре и службена
евиденција ПСЕГС
Коментар: Процентуална вредност. Базна година је 2017.
Назив: Проценат решених предмета по другим захтевима -поднесцима везаним за
изградњу и употребу објеката у односу на број поднетих захтева- поднесака.
Извор верификације: АПР-Централна евиденција обједињене процедуре и службена
евиденција ПСЕГС
Коментар: Процентуална вредност. Базна година је 2018.
Назив: Проценат решених предмета у односу на број укупно поднетих захтева
Извор верификације: извештај ПСЕГС
Коментар: Процентуална вредност. Базна година је 2017.
Ефикасност и законитост донетих управних аката у другостепеном управном поступку
Назив: Проценат решених управних предмета по редовним и ванредним правним
средствима у другостепеном управном поступку, као и решених предмета по другим
поднесцима, у односу на укупан број предмета у раду.
Извор верификације: Базна вредност је заснована на Извештају о раду на пословима у
другостепеном управном поступку у области изградње објеката и стамбеној области из
2017. године.

Базна

2021

2022

2023

103

90

90

90

Базна

2021

2022

2023

118

90

90

90

Базна

2021

2022

2023

105

90

90

90

Базна
21

2021
20

2022
20

2023
20

Базна

2021

2022

2023

61

50

51

51

Коментар: Редовна правна средства: жалба, Ванредна правна средства:мењање и поништавање решења у вези са управним спором;
понављање поступка, поништавање коначног решења, укидање решења, поништавање, укидање или мењање правноснажног решења на
препоруку заштитника грађана,; други поднесци странака, органа управе, суда и других субјеката, по којима се не доноси управни акт,
већ се дају обавештења, упутства, мишљења, информације, извештаји и сл.
Базна година је 2017.
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Индикатор 3.2

Назив: Проценат поништених другостепених управних аката у управном спору, од
укупно решених другостепених управних предмета
Извор верификације: Базна вредност је заснована на Извештају о раду на пословима у
другостепеном управном поступку у области изградње објеката и стамбеној области за
2017. годину.

УКУПНА СРЕДСТВА
Базна

2021

2022

2023

9

40

40

40

Због измена у Закону о озакоњењу објеката, којима је
Коментар: Базна година је 2017.
прописано да попис незаконито изграђених објеката, као и рокови и сва поступања у вези са пописом, престају да важе даном ступања
на снагу Закона о изменама и допунама Закона о озакоњењу објеката, очекује се повећан број поништених другостепених решења по
тужби у управном спору пред Управним судом РС, у предметима у којима је Секретаријат као другостепени орган по жалби
преиспитивао решења грађевинских инспектора донета на основу извршеног пописа на основу Закона о озакоњењу објеката, а због
измене тих законских одредаба, на шта овај Секретаријат није могао да утиче.
Спровођење мера уклањања објеката
Назив: Број бесправно изграђених објеката за које је наложена мера уклањања
Извор верификације: Годишњи извештај.
Коментар: Базна година је 2018
1400 Покрајински секретаријат за енергетику, грађавинарство и саобраћај
ПЈ
ПРОЈЕКАТ 11015007
11015007 Подршка у изради пројектно техничке документације
1101 Уређење и надзор у области планирања и изградње
Програм
Функција
620 - Развој заједнице
Циљ 4

Индикатор 4.1

Базна
40

2021
5

2022
5

5.000.000,00

Сврха

Израда пројектно-техничке документације у циљу стварања предуслова за реализацију инвестиција у области изградње

Правни основ

Закон о планирању и изградњи , Закон о становању и одржавању зграда
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Одговорно лице

2023
5

Опис

Подршка у изради пројектно техничке документације у стварању предуслова за изградњу инфраструктурних објеката (водовод,
канализација, пречистачи вода, путеви и др.) у јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине

Капитална
улагања

ДА

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Стварање предуслова за изградњу инфраструктурних објеката (канализације, водовода, путеви и др.)

Индикатор 1.1

Назив: Број суфинансираних пројеката техничких докумената јединица локалних
самоуправа
Извор верификације: Одлука о додели новчаних средстава по јавном конкурсу
Коментар: Базна година 2018, јер је пројекат и започет и реализован у базној години

Базна

2021

2022

2023

1

5

5

5

1201 Уређење и развој система у области културе и информисања

120.247.623,51

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

120.247.623,51

Назив
Сектор
Сврха
Правни основ
Одговорно лице

Опис

Циљ 1
Индикатор 1.1

Уређење и развој система у области културе и информисања
12 Култура и информисање
Обављање редовних послова и активности Секретаријата
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, као и законски прописи и акта који регулишу исплату зарада и
накнада и друго.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у складу са законом и Статутом, обавља
послове покрајинске управе у области културе и јавног информисање. Секретаријат обавља извршне, стручне и развојне послове
покрајинске управе.
У оквиру овог Програма уређују се права, обавезе и одговорности из радног односа лица запослених у покрајинском секретаријату, ради
обављања послова из надлежности секретаријата. Обезбеђују се општи економски и други услови за ефикасно обављање послова.
Обезбеђују се средстава за плате, додатке и накнаде запослених и стварају други финансијски и материјално технички услови за
извршавање обавеза и обављање утврђених надлежности Секретаријата. Непосредни инспекцијски надзор над применом Закона о
култури и других прописа спроводи се у установама културе на територији АП Војводине, а на основу Плана обиласка установа културе
који доноси покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.

Назив:
Извор верификације:
Коментар:

Базна
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2021

2022

2023
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УКУПНА СРЕДСТВА

0700 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 12011001
12011001 Уређење и надзор, администрација и управљање у области културе
86.128.330,07
Програм
1201 Уређење и развој система у области културе и информисања
820 - Услуге културе
Функција
Сврха
Обављање редовних послова и активности Секретаријата
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, као и законски прописи и акта који регулишу исплату зарада и
Правни основ
накнада и друго.
Одговорно лице
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Средства планирана на овој програмској активности омогућавају редовно пословање Секретаријата и извршавање свих активности
неопходних за његово функционисање и обављање послова из надлежности Секретаријата у области културе. Непосредни инспекцијски
надзор над применом Закона о култури и других прописа спроводи се у установама културе на територији АП Војводине,а на основу
Плана обиласка установа културе који потписује покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

НЕ
Назив:
Извор верификације:
Коментар:

Базна

2021

2022

2023

0700 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 12011002
ПА
12011002 Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања
20.869.570,56
1201 Уређење и развој система у области културе и информисања
Програм
Функција
830 - Услуге емитовања и штампања
Сврха
Обављање редовних задатака Секретаријата
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, као и законски прописи и акта који регулишу исплату зарада,
Правни основ
накнада и друго.
Одговорно лице
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У оквиру ове Програмске активности уређују се права, обавезе и одговорности из радног односа лица запослених у покрајинском
секретаријату, ради обављања послова из надлежности секретаријата обезбеђују се општи економски и други услови за ефикасно
обављање послова. Обезбеђују се средстава за плате, додатке и накнаде запослених и стварају други финансијски и материјално
техничких услова за извршавање обавеза и обављање утврђених надлежности Секретаријата у области јавног информисања.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

НЕ
Назив:
Извор верификације:
Коментар:

Базна

2021

2022

2023

0700 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 12011003
12011003 Суфинансирање рада репрезентативних, односно уметничких (струковних) удружења основаних
на нивоу АП Војводине
Програм
1201 Уређење и развој система у области културе и информисања
Функција
820 - Услуге културе
Сврха

Подршка раду репрезентативних и струковних удружења у култури основаних на нивоу АП Војводине

Правни основ

Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине; Закон о култури
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Одговорно лице

3.750.000,00

Опис

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама суфинансира рад репрезентативних и
струковних удружења у култури, како би ова удружења обављала своју делатност, као и послове који се односе на права и обавезе
уметника са статусом самосталног уметника. Суфинансирају се трошкови простора где удружења раде, зараде запослених,
административни, као и други текући расходи и издацу. Средства се планирају на основу члана 77. Закона о култури.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ
Циљ 1

Обезбеђени услови за обављање редовних делатности уметничких (струковних) удружења

Индикатор 1.1

Назив: Суфинансирање текућих расхода и издатака
Извор верификације: Годишњи Финансијски извештаји и петогодишњи стратешки
планови удружења
Коментар: индикатор је дат у процентима, базна година 2019.

УКУПНА СРЕДСТВА

Базна

2021

2022

2023

45

45

45

45

0700 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 12011004

12011004 Уређење, администрација и управљање у области односа са верским заједницама
Програм
Функција
Сврха
Правни основ
Одговорно лице

9.499.722,88

1201 Уређење и развој система у области културе и информисања
840 - Верске и остале услуге заједнице
Обављање редовних задатака Секретаријата
Закон о утврђивању надлежности АП Војводине.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У оквиру ове програмске активности уређују се права, обавезе и одговорности из радног односа лица запослених у Секретаријату ради
обављања послова из надлежности Секретаријата. Обезбеђују се средства за плате, додатке и накнаде запослених и стварају други
финансијски и материјални услови за извршавање обавеза и обављање утврђених надлежности Секретаријата у области односа с
верским заједницама.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

НЕ
Назив:
Извор верификације:
Коментар:

Базна

2021

2022

2023

1202 Унапређење система заштите културног наслеђа

878.563.907,16

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

174.173.700,00

Назив
Сектор

Унапређење система заштите културног наслеђа
12 Култура и информисање

Сврха

Допринос истраживању, заштити, чувању, презентовању, промовисању и одрживом коришћењу непокретне, покретне и нематеријалне
културне баштине АПВ И РС; развоју библиотечко-информационе делатности, попуна библиотечких фондова у АПВ и подршка
библиотечкој делатности Савеза слепих Војводине; подршка развоју регионалне сарадње у области заштите културне баштине и заштита
и очување културне баштине српског народа у региону; умрежавање установа заштите у АП Војводини на покрајинском, националном
нивоу и укључивање установа и организација у међународне мреже културног наслеђа; подршка развоју и имплементацији нових
технологија, нових медија, дигитализацији културног наслеђа и увођење савремених стандарда и методологије у области заштите
културне баштине; укључивање установа и организација из области заштите културног наслеђа у међународне мреже културног наслеђа
с циљем заштите и промоције нашег културног наслеђа и имплементације примера добре праксе и нових знања.

Правни основ

Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, Закон о култури, Закон о културним добрима, Закон о
библиотечко-информационој делатности , Закон о архивској грађи и архивској служби; Закон о старој и реткој библиотечкој грађи,
Закон о обнови културно-историјског наслеђа и подстицању развоја Сремских Карловаца, Закон о Матици српској, Конвенција о
очувању нематеријалног културног наслеђа(МУ 1-10), Европска конвенција о пределу (Серија међународних уговора 176/08),
Регионалани просторни план Аутономне покрајине Војводине са Програмом имплементације РПП АПВ за период 2017-2021; Уредба о
критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије,
аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе; Смернице Министарства културе и информисања за дигитализацију
културног наслеђа у РС.

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
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УКУПНА СРЕДСТВА

Опис

Програмом се финансирају установе чији је оснивач АПВ и финансирају, односно суфинансирају, програми/ пројекти других субјеката у
култури који реализују активности у областима заштите непокретних и покретних културних добара и нематеријалног наслеђа;
програми у библиотечко-информатичкој делатности у Војводини и попуњавање библиотечких фондова; подржавају се издавачки и
библиотечки програми Савеза слепих Војводине и дигитализација библиотечке грађе; обезбеђује доступност и препознатљлвост
културног наслеђа и омогућава његова промоција у земљи и региону; подржава развој научних истраживања и имплементација
савремених међународних стандарда, знања и добре праксе; унапређују услови рада и установе опремају савременом техничком и
информатичком опремом; подстиче родна равноправност, обезбеђује развој међурегионалне сарадње у области заштите културног
наслеђа и у библиотечко-информатичкој делатности; обезбеђује одрживи развој локалних заједница заснован на чувању и коришћењу
културне баштине, као и дигитализација и едукација у овој области; подржавају пројекти заштите свих видова културног наслеђа Срба у
региону и другим земљама, и реализују други пројекти којима се унапређује, штити и промовише културно наслеђа српског народа и
националних заједница - националних мањина у АПВ. Активности спроводе локалне самоуправе, регистроване установе заштите
културног наслеђа, библиотеке и други субјекти у култури, а у његовом оквиру планирани су и механизми бесповратног финансирања
путем јавних конкурса као и на основу чл. 74, 75, 76 и 77. Закона о култури.

Циљ 1

Унапређен ниво истражености, заштите, презентације и одрживог коришћења културог наслеђа у АП Војводини

Индикатор 1.1

Циљ 2
Индикатор 2.1

Циљ 3

Назив: број реализованих програма/пројеката у области заштите непокретног,
покретног и нематеријалног културног наслеђа
Извор верификације: Годишњи извештаји установа културе, других субјеката у култури
и органа локалне самоуправе; интерна евиденција Секретаријата
Коментар: Базна година 2019. Индикатор се изражава на годишњем нивоу.
Унапређење библиотечко-информационе делатности
Назив: Број откупљених публикација за библиотеке у Војводини
Извор верификације: Извештај Библиотеке Матице српске и осталих библиотека са
територије АП Војводине
Коментар: Базна година 2019. Индикатор се изражава на годишњем нивоу.

Базна

2021

2022

2023

1029

1225

1260

1265

Базна

2021

2022

2023

33210

33000

33000

33000

Унапређени и осавремењи услови рада и програмске делатности у установама заштите културног наслеђа

Назив: Број установа заштите културног наслеђа у којима су осавремењени услови
Базна
2021
2022
2023
рада, техничка и информатичка опрема
Извор верификације: Годишњи извештаји покрајински установа културе, ЈЛС и
23
23
23
23
установа културе; интерна евиденција Секретаријата
Коментар: Базна година 2019. Индикатор се изражава на годишњем нивоу.
Унапређење садржаја пројеката у установама културе у области заштите културних добара са циљем подизања свести о значају родне
Циљ 4
равноправности
Индикатор 4.1
Назив: Број родно одговорних пројеката
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Годишњи извештаји покрајински установа културе; интерна
0
11
16
20
евиденција Секретаријата
Коментар: Базна година 2019. Индикатор се изражава на годишњем нивоу.
0701 Индиректни корисници у области културе
704.390.207,16
Назив
Унапређење система заштите културног наслеђа
12 Култура и информисање
Сектор
Индикатор 3.1

Сврха

Допринос истраживању, заштити, чувању, презентовању, промовисању и одрживом коришћењу непокретне, покретне и нематеријалне
културне баштине АПВ И РС; развоју библиотечко-информационе делатности, попуна библиотечких фондова у АПВ и подршка
библиотечкој делатности Савеза слепих Војводине; подршка развоју регионалне сарадње у области заштите културне баштине и заштита
и очување културне баштине српског народа у региону; умрежавање установа заштите у АП Војводини на покрајинском, националном
нивоу и укључивање установа и организација у међународне мреже културног наслеђа; подршка развоју и имплементацији нових
технологија, нових медија, дигитализацији културног наслеђа и увођење савремених стандарда и методологије у области заштите
културне баштине; укључивање установа и организација из области заштите културног наслеђа у међународне мреже културног наслеђа
с циљем заштите и промоције нашег културног наслеђа и имплементације примера добре праксе и нових знања.

Правни основ

Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, Закон о култури, Закон о културним добрима, Закон о
библиотечко-информационој делатности , Закон о архивској грађи и архивској служби; Закон о старој и реткој библиотечкој грађи,
Закон о обнови културно-историјског наслеђа и подстицању развоја Сремских Карловаца, Закон о Матици српској, Конвенција о
очувању нематеријалног културног наслеђа(МУ 1-10), Европска конвенција о пределу (Серија међународних уговора 176/08),
Регионалани просторни план Аутономне покрајине Војводине са Програмом имплементације РПП АПВ за период 2017-2021; Уредба о
критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије,
аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе; Смернице Министарства културе и информисања за дигитализацију
културног наслеђа у РС.
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Програмом се финансирају установе чији је оснивач АПВ и финансирају, односно суфинансирају, програми/ пројекти других субјеката у
култури који реализују активности у областима заштите непокретних и покретних културних добара и нематеријалног наслеђа;
програми у библиотечко-информатичкој делатности у Војводини и попуњавање библиотечких фондова; подржавају се издавачки и
библиотечки програми Савеза слепих Војводине и дигитализација библиотечке грађе; обезбеђује доступност и препознатљлвост
културног наслеђа и омогућава његова промоција у земљи и региону; подржава развој научних истраживања и имплементација
савремених међународних стандарда, знања и добре праксе; унапређују услови рада и установе опремају савременом техничком и
информатичком опремом; подстиче родна равноправност, обезбеђује развој међурегионалне сарадње у области заштите културног
наслеђа и у библиотечко-информатичкој делатности; обезбеђује одрживи развој локалних заједница заснован на чувању и коришћењу
културне баштине, као и дигитализација и едукација у овој области; подржавају пројекти заштите свих видова културног наслеђа Срба у
региону и другим земљама, и реализују други пројекти којима се унапређује, штити и промовише културно наслеђа српског народа и
националних заједница - националних мањина у АПВ. Активности спроводе локалне самоуправе, регистроване установе заштите
културног наслеђа, библиотеке и други субјекти у култури, а у његовом оквиру планирани су и механизми бесповратног финансирања
путем јавних конкурса као и на основу чл. 74, 75, 76 и 77. Закона о култури.

Циљ 1

Унапређен ниво истражености, заштите, презентације и одрживог коришћења културог наслеђа у АП Војводини

Индикатор 1.1

Циљ 2
Индикатор 2.1

Циљ 3
Индикатор 3.1

Циљ 4
Индикатор 4.1

Назив: број реализованих програма/пројеката у области заштите непокретног,
покретног и нематеријалног културног наслеђа
Извор верификације: Годишњи извештаји установа културе, других субјеката у култури
и органа локалне самоуправе; интерна евиденција Секретаријата
Коментар: Базна година 2019. Индикатор се изражава на годишњем нивоу.
Унапређење библиотечко-информационе делатности
Назив: Број откупљених публикација за библиотеке у Војводини
Извор верификације: Извештај Библиотеке Матице српске и осталих библиотека са
територије АП Војводине
Коментар: Базна година 2019. Индикатор се изражава на годишњем нивоу.

Базна

2021

2022

2023

1029

1225

1260

1265

Базна

2021

2022

2023

33210

33000

33000

33000

Унапређени и осавремењи услови рада и програмске делатности у установама заштите културног наслеђа
Назив: Број установа заштите културног наслеђа у којима су осавремењени услови
Базна
2021
2022
2023
рада, техничка и информатичка опрема
Извор верификације: Годишњи извештаји покрајински установа културе, ЈЛС и
23
23
23
23
установа културе; интерна евиденција Секретаријата
Коментар: Базна година 2019. Индикатор се изражава на годишњем нивоу.
Унапређење садржаја пројеката у установама културе у области заштите културних добара са циљем подизања свести о значају родне
равноправности
Назив: Број родно одговорних пројеката
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Годишњи извештаји покрајински установа културе; интерна
0
11
16
20
евиденција Секретаријата
Коментар: Базна година 2019. Индикатор се изражава на годишњем нивоу.

0700 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 12021001
12021001 Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног културног наслеђа
Програм
1202 Унапређење система заштите културног наслеђа
Функција
820 - Услуге културе

30.810.400,00

Сврха

Истраживање, евидентирање, валоризација и очување непокретног и археолошког културног наслеђа (археолошки локалитети,
просторно културно-историјске целине, знаменита места, споменици културе)

Правни основ

Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, Закон о култури, Закон о културним добрима, Међународна повеља о
заштити и рестаурацији споменика и подручја (Венеција, 1964), Европска конвенција о пределу (Серија међународних уговора 176/08),
Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике
Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе; Смернице Министарства културе и ифнормисања за
дигитализацију културног наслеђа у Републици Србији

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

Опис

Програмским активностима финансирају се и суфинансирају пројекти заштите непокретног и археолошког наслеђа који реализују
установе заштите културног наслеђа и други субјекти у култури у сарадњи са овим установама, у складу са законом, и то: истаживање,
валоризација, конзервација, рестаурација, ревитализација и санација непокретних културних добара, обрада, евидентирање и
презентовање у дигиталној форми и новим медијима, промоција и презентација непокретне баштине, научна истраживања, сарадња са
сродним установама и организацијама у земљи и иностранству, едукација и промовисање наслеђа код деце и младих, имплементација
савремених метода и међународних стандарда, међурегионална сарадња и други пројекти којима се промовише ова област. Активности
спроводе територијално надлежне установе заштите културног наслеђа, ЈЛС и други субјекти у култури регистровани за послове
заштите културног наслеђа. У оквиру програмских активности планирани су механизми бесповратног финансирања путем јавног
конкурса, као и на основу чл. 76 Закона о култури.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Повећање истражености, заштите и очувања непокретног и археолошког културног наслеђа

Индикатор 1.1

Циљ 2
Индикатор 2.1

Назив: Број пројеката истраживања, валоризације, заштите и конзервације непокретног
културног наслеђа у земљи и иностранству.
Извор верификације: Извештаји установа културе и других субјеката који реализују
пројекте.
Коментар: Базна година 2019. Индикатор се изражава на годишњем нивоу.
Доступно и препознатљиво непокретно културно наслеђе
Назив: Број пројеката презентације непокретних културних добара у новим медијима и
техникама.
Извор верификације: Извештаји установа културе и других субјеката који реализују
пројекте.
Коментар: Базна година 2019. Индикатор се изражава на годишњем нивоу.

Базна

2021

2022

2023

16

20

25

25

Базна

2021

2022

2023

9

15

15

15

0700 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 12021002

12021002 Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа
Програм
Функција

7.000.000,00

1202 Унапређење система заштите културног наслеђа
820 - Услуге културе

Сврха

истраживање, очување, евидентирање, валоризација и презентација покретног културног наслеђа, дигитализација, презентација и
промоција покретног и нематеријалног културног наслеђа, унапређење услова рада и опремање установа заштите културног наслеђа
савременом опремом

Правни основ

Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, Закон о култури, Закон о културним добрима, Закон о архивској
грађи и архивској служби; Закон о старој и реткој библиотечкој грађи, Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у
култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе;
Смернице Министарства културе и ифнормисања за дигитализацију културног наслеђа у Републици Србији

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Програмским активностима финансирају/суфинансирају се пројекти заштите покретног културног наслеђа и то: истраживање,
документовање, конзервација/рестаурација и излагање културних добара, обрада, евидентирање и презентовање у дигиталној форми,
сарадња са сродним установама и организацијама у земљи и региону, реализација заједничких пројеката установа културног наслеђа у
АПВ, едукација и промовисање наслеђа код деце и младих, имплементација савремених метода и међународних стандарда,
дигитализација, међурегионална сарадња у области заштите културног наслеђа; унапређење услова рада и опремање установа и други
пројекти. Активности спроводе установе заштите културног наслеђа и други субјекти у култури регистровани за послове заштите
културног наслеђа. У оквиру програмских активности планирани су механизми бесповратног финансирања путем јавног конкурса као и
на основу чл. 76. Закона о култури.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ
Повећан степен истражености и заштите покретног и нематеријалног културног наслеђа
Назив: Број реализованих пројеката истраживања, заштите и презентације покретног и
нематеријалног културног наслеђа
Извор верификације: Извештаји установа културе и других субјеката који реализују
пројекте.
Коментар: Базна година 2019. Индикатор се изражава на годишњем нивоу.

Циљ 1
Индикатор 1.1
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Базна

2021

2022

2023

21

35

40

45

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ
Циљ 2
Индикатор 2.1

Доступно и препознатљиво покретно и нематеријално културно наслеђе
Назив: Број установа заштите културног наслеђа у којима су осавремењене сталне
поставке, услови рада, техничка и информатичка опрема
Извор верификације: Извештаји установа културе и других субјеката који реализују
пројекте.
Коментар: Базна година 2019. Индикатор се изражава на годишњем нивоу.

УКУПНА СРЕДСТВА

Базна

2021

2022

2023

17

20

20

20

0700 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 12021003
12021003 Подршка развоју библиотечко-информационе делатности и библиотечко-информационе
делатности Савеза слепих Војводине
Програм
1202 Унапређење система заштите културног наслеђа
Функција
820 - Услуге културе

8.000.000,00

Сврха

Уједначавање рада библиотека у АП Војводини кроз вршење матичних функција библиотека којима су ови послови поверени законом,
унапређење услова рада и набавка нових књига за библиотеке у циљу попуњавања библиотечких фондова; подршка издавачким и
библиотечким програмима Савеза слепих Војводине и специјалне библиотеке за слепе "Мр Омер Маринков".

Правни основ

Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, Закон о култури, Закон о библиотечко-информационој делатности,
Решење о утврђивању библиотека које обављају матичне функције у библиотечко-информационој делатности на територији АП
Војводине; Смернице Министарства културе и ифнормисања за дигитализацију културног наслеђа у Републици Србији

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Програмским активностима суфинансирају се: набавка књига за библиотеке у АПВ и послови матичности које обављају матичне
библиотеке у АП Војводини а који су предвиђени законом, и то послови: Градске библиотеке у Новом Саду, Библиотеке "Глигорије
Возаревић" у Сремској Митровици, Градске библиотеке у Суботици, Градске библиотеке "Карло Бјелицки" у Сомбору, Градске
библиотеке у Панчеву, Народне библиотке "Јован Поповић" у Кикинди, Градске библиотеке "Жарко Зрењанин" у Зрењанину и Градске
библиотеке Вршац. Такође, програмском активношћу се суфинансира унапређење услова рада и техничко опремање јавних библиотека
новом опремом. У оквиру програмских активности планирани су механизми бесповратног финансирања који се додељују путем јавног
конкурса и на основу одлуке покрајинског секретара а у складу са чл. 77. Закона о култури. Програмском активношћу подржавају се
издавачки и библиотечки програми Савеза слепих Војводине и специјалне библиотеке за слепе "Мр Омер Маринков", пре свега
издавачки пројекти у звучној техници и Брајевим писмом из области белетристике, популарне науке, културе, историје, дечје и
омладинске књижевности, уџбеника за основне и средње школе и стручне литературе, умножавање ових публикација и пребацивање са
старих матрица и касета на дигиталне носаче и њихово умножавање. Суфинансирање се врши на основу члана 77. Закона о култури.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

НЕ
Подршка развоју библиотечко-информационе делатности у АПВ
Назив: Број обављених стручних надзора
Извор верификације: Годишњи извештај Библиотеке Матице српске и општинских
библиотека са територије АПВ.
Коментар: Базна година 2019. Индикатор се изражава на годишњем нивоу.

Базна

2021

2022

2023

35

35

35

35

Базна

2021

2022

2023

33210

33000

33000

33000

Базна

2021

2022

2023

1131

1100

1100

1100

Базна
115

2021
110

2022
110

2023
110

Циљ 2

Попуњавање библиотечких фондова у библиотекама АПВ и повећавање доступности библиотечке грађе

Индикатор 2.1

Назив: Број набављених нових књига у библиотекама у АПВ
Извор верификације: Годишњи извештај Библиотеке Матице српске и општинских
библиотека са територије АПВ.
Коментар: Базна година 2019. Индикатор се изражава на годишњем нивоу.
Подизање квалитета живота слепих у АП Војводини
Назив: Број нових издања у звучној техници и на Брајевом писму, новонабављених
књига (касете и ЦД), публикација пребачених са старих носача на нове дигиталне
носаче и дигитализованих прерађених звучних књига (по броју библиотечких
јединица)
Извор верификације: Извештај Савеза слепих Војводине и стратешки план
Коментар: Базна година 2019. Индикатор се изражава на годишњем нивоу.
Назив: Број публикација пребачених са старих носача на нове дигиталне носаче
Извор верификације: Извештај Савеза слепих Војводине и стратешки план
Коментар: Базна година 2019. Индикатор се изражава на годишњем нивоу.

Циљ 3
Индикатор 3.1

Индикатор 3.2
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

0700 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 12021004

12021004 Подршка истраживању, заштити и очувању традиционалног народног стваралаштва Срба
Програм
Функција

8.000.000,00

1202 Унапређење система заштите културног наслеђа
820 - Услуге културе

Сврха

Подршка заштити, истраживању, евидентирању и презентацији нематеријалног културног наслеђа, неговању традиционалног народног
стваралаштва и аматеризму, едукација млађе популације у области неговања традиционалног и изворног стваралаштва које реализују
установе и други субјекти културе у АП Војводини, српске самоуправе, организације и удружења у култури у региону

Правни основ

Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, Закон о култури, Закон о културним добрима, Конвенција о очувању
нематеријалног културног наслеђа (МУ 1-10), Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се
финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Програмским активностима финансирају се и суфинансирају пројекти заштите и презентације нематеријалног културног наслеђа
(традиционална игра, плес, обичаји и обреди, усмена традиција, дијалект и друго), неговања традиционалног народног стваралаштва и
аматеризма српског народа у АПВ, опремање удружења и других субјеката у култури основном опремом (инструменти, ношње),
презентовање традиционалног стваралаштва у земљи и иностранству, едукација деце и младих у области нематеријалног културног
наслеђа и неговања изворног народног стваралаштва и подршка програмима који се реализују у оквиру традицоналних манифестација
(фестивали, смотре, сусрети) и друго. У оквиру програмских активности планирани су механизми бесповратног финансирања путем
јавног конкурса, на основу Закона о култури

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Истражено, унапређено и промовисано традиционално и изворно народно стваралаштва српског народа у АПВ

Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

Назив: број реализованих програма у области традиционалног и изворног народног
сваралаштва српског народа у АПВ
Извор верификације: Извештаји удружења и других субјеката у култури
Коментар: Базна година 2019. Индикатор се изражава на годишњем нивоу.
Назив: број пројеката опремања удружења народним ношњама, музичким
инструментима и другом опремом
Извор верификације: Извештаји удружења и других субјеката у култури
Коментар: Базна година 2019. Индикатор се изражава на годишњем нивоу.

Базна

2021

2022

2023

40

40

45

45

Базна

2021

2022

2023

21

20

20

20

0700 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 12021005

12021005 Подршка установама заштите културног наслеђа у ЈЛС од посебног интереса за АП Војводину
Програм
Функција

3.863.300,00

1202 Унапређење система заштите културног наслеђа
820 - Услуге културе

Сврха

Подршка раду установа заштите културног наслеђа и другим субјектима у култури у неразвијеним и мање развијеним општинама у
АПВ, чији рад превазилази значај локалне самоуправе и трајније задовољава културне потребе грађана АПВ и РС

Правни основ

Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, Закон о култури, Закон о културним добрима, Правилник о начину,
критеријумима и мерилима за суфинансирање текућих расхода и издатака установа културе и других субјеката у култури у АП
Војводини које својим програмима превазилазе локални значај и трајније задовољавају културне потребе грађана у АП Војводини,
Смернице Министарства културе и ифнормисања за дигитализацију културног наслеђа у Републици Србији

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Програмском активношћу се подржава рад и програмске активности установа и организација заштите културног наслеђа у мање
развијеним срединама, чији рад и значај превазилази локални оквир и има посебан значај за културу Војводине кроз обезбеђивање дела
средстава за текуће расходе и издатке, на основу члана 77. Закона о култури, до износа од 45% њихових годишњих расхода. Кроз ову
активности, а у складу са усвојеним критеријумима у Правилнику о начину, критеријумима и мерилима за суфинансирање дела текућих
расхода и издатака установа културе у АП Војводини чији су оснивачи локалне самоуправе и које својим програмима превазилазе
локални значај и трајније задовољавају културне потребе грађанки и грађана у АПВ, подржава се рад: Галерије слика "Сава
Шумановић" и Музеја наивне уметности у Шиду, Музеја војвођанских Словака у Б. Петровцу, Галерије "Стојан Трумић" у саставу НБ
"Стојан Трумић" у Тителу, Народна билбиотека "Вук Караџић" - музејска јединица "Векови Бача" у Бачу, Завичајног комплекса и
Музеја Михајла Пупина у саставу Дома културе у Идвору, Установе културе "Центар за културу Буњеваца" и других установа одређених
решењем покрајинског секретара.
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Повећан ниво препознатљивости установа заштите културног наслеђа у мање развијеним општинама у АПВ

Индикатор 1.1

Назив: број реализованих програма установа суфинансиран средствима АПВ
Извор верификације: Извештај о петогодишњем раду и стратешки развојни план за пет
година установа; интерна евиденција Секретаријата.
Коментар: Базна година 2019. Индикатор се изражава на годишњем нивоу.

Базна

2021

2022

2023

15

15

15

15

0700 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 12021006
ПА
12021006 Подршка програмима Матице српске у области културе
Програм
1202 Унапређење система заштите културног наслеђа
Функција
820 - Услуге културе

7.000.000,00

Сврха

Подршка унапређењу рада и реализацији програма и пројеката Матице српске у области културе и уметности

Правни основ

Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, Закон о култури, Закон о старој и реткој библиотечкој грађи, Закон о
Матици српској, Смернице Министарства културе и ифнормисања за дигитализацију културног наслеђа у Републици Србији

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Програмском активношћу подржавају се програми и пројекти Матице српске који се реализују у областима културе и уметности и то:
одржавање научних скупова са темама у области културе и уметности, научно истраживачки пројекти у области
друштвено-хуманистичких наука, изложбе, издавачки пројекти, обележавање значајних јубилеја, сарадња са сродним установама у
земљи и региону, дигитализација грађе из збирки и фондова Матице српске и други пројекти којима се промовише историјски развој,
култура и уметност Војводине, као и унапређује и презентује рад ове значајне националне институције. У оквиру програмских
активности планирани су механизми бесповратног финансирања.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Подигнут ниво квалитета и значаја програма и пројеката Матице српске у култури и уметности

Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

Назив: Број реализованих јавних програма Матице српске у култури (научни скупови,
изложбе, предавања, обележавање јубилеја) подржаних средствима Секретаријата
Извор верификације: Извештаји, годишњи план и стратегија рада Матице српске;
интерна евиденција Секретаријата
Коментар: Базна година 2019. Индикатор се изражава на годишњем нивоу.
Назив: Број издатих публикација подржаних средствима Секретаријата
Извор верификације: Извештаји, годишњи план и стратегија рада Матице српске;
интерна евиденција Секретаријата
Коментар: Базна година 2019. Индикатор се изражава на годишњем нивоу.

Базна

2021

2022

2023

23

23

23

25

Базна

2021

2022

2023

7

8

8

8

0700 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 12021025

12021025 Обнова, заштита, ревитализација и промоција културног наслеђа Сремских Карловаца
Програм
Функција

64.500.000,00

1202 Унапређење система заштите културног наслеђа
820 - Услуге културе

Сврха

Обнова, ревитализација, конзервација и заштита непокретног културног наслеђа општине Сремски Карловци и његово стављање у
функцију одрживог развоја локалне заједнице заснованог на богатом културном наслеђу

Правни основ

Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине, Закон о култури, Закон о обнови културно - историјског наслеђа и
подстицању развоја Сремских Карловаца, Закон о буџетском систему, Међународна повеља о заштити и рестаурацији споменика и
подручја (Венеција, 1964), Европска конвенција о пределу (Серија међународних уговора 176/2008), Одлука о утврђивању непокретних
културних добара од изузетног значаја, Одлука о утврђивању непокретних културнх добара од великог значаја, Одлука Покрајинске
владе о оснивању Буџетског фонда за обнову културно-историјског наслеђа и подстицање развоја Сремских Карловаца од 15. маја 2018.
године, Просторни план подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци („Сл.лист АПВ“ број 57/17), Просторни план
подручја посебне намене Фрушке горе до 2022. године („Сл. лист АПВ“, број 16/04)

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

Опис

Програмском активношћу се подржавају активности које спроводе територијално надлежне установе заштите културног непокретног и
покретног наслеђа, јединица локална самоуправа - општина Сремски Карловци, установе у њеној надлежности, Епархија сремска и
други субјекти у култури у циљу истраживања и евидентирања, очувања, заштите, рестаурације и конзервације, ревитализације и
презентације категоризованог културног наслеђа Ср. Карловаца, стављеног у функцију одрживог развоја и изградње препознатљивог
идентитета града и заснованог на историјској традицији и богатом наслеђу од посебног интереса за Републику Србију и Аутономну
покрајину Војводину. Опредељена средства ће бити утрошена на израду пројектне документације за рестаурацију, конзервацију и
обновну заштићених објеката и зона у ужем градском језгру Сремских Карловаца, извођење радова на заштићеним објектима и уређење
заштићених зона, према стриктно прописаним условима службе заштите и у склад с законом.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Очувано и рестаурирано категоризовано културно наслеђе у Сремским Карловцима стављено у функцију одрживог развоја ЈЛС

Индикатор 1.1

Назив: број непокретних културних добара за које је урађена пројектно-техничка
документација и на којима су извршени рестаураторско-конзерваторски радови
Извор верификације: Годишњи извештај Секретаријата о активностима Буџетског
фонда за обнову културно-историјског наслеђа иподстицање развоја Сремских
Карловаца; извештаји ЈЛС
Коментар: Базна година је 2018. Индикатор се изражава на годишњем нивоу

Базна

2021

2022

2023

2

5

5

5

0700 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
ПЈ

ПРОЈЕКАТ 12024027

12024027 Пројекат заштите, очувања и дигитализације архивског филмског фонда АП Војводине

45.000.000,00

Функција

1202 Унапређење система заштите културног наслеђа
820 - Услуге културе

Сврха

Подршка реализацији пројеката заштите, рестаурације, репарације и дигитализације архивског филмског фонда АП Војводине

Правни основ

Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, Закон о култури, Закон о културним добрима, Уговор о предаји на
чување филмског фонда АП Војводине Југословенсој кинотеци, од 11. новембра 2009. године

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Пројектом је предвиђена подршка активностима које се реализују у циљу преузимања, адекватног смештаја, прегледа, рестаурације,
репарације и заштите архивског филмског фонда АП Војводине, који је, Уговором о предаји на чување филмског фонда АП Војводине
Југословенсој кинотеци, од 11. новембра 2009. године, закљученим између Извршног већа АП Војводине - Покрајинског секртаријата за
културу и Југословенске кинотеке, предат овој установи, ради чувања, прегледа, евидентирања и сређивања фонда, као и ради израде
предлога мера заштите, чувања или евентуалног уништавања непотребне или оболеле филмске грађе. Филмски фонд чине изворни
материјали, оригинални негативи (слика и тон) играних, документарних и краткометражних филмова, снимљена филмска
документација, остаци филмских негатива, копије филмова који немају оригинале, тон, негативи ових филмова и други оригилани
носачи записа регистроване слике у покрету, као и филмска фото-документација (плакати, фотографије и други рекламни материјали о
филмовима), предати Југословенској кинотеци на укупно 7351 ролна материјала. После извршеног прегледа, евидентирања и обраде
примљеног материјала, Југословенкса кинотека је Секретаријату доставила предлог са мерама заштите и чувања 2016. године, када су
утврђена постојање сирћетног (винегар синдрома), који је последица вишегодишњег складиштења у неадекватним условима за чување
филмске траке. У циљу хитне заштите, Југословенска кинотека је 24 највреднија и најугоженија играна филма из овог фонда, очистила,
обрадила и скенирала (7357 метара материјала), и они ће, у дигиталном облику, бити враћени АП Војводини. Ради даље заштите, током
2020. године започет је поступак заштите, репарације и дигитализације (пребацивање у ХД формат), преосталог филмског и другог
материјала који има историјску и културну вредност за АПВ, у складу с висином одобрених средстава. У оквиру пројектних активности
планирани су механизми бесповратног финансирања путем јавног конкурса, сходно чл. 76 Закона о култури.

Капитална
улагања

НЕ

Програм

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

НЕ
Заштићена и дигитализована филмска грађа
Назив: Број заштићених и дигитализованих филмова
Извор верификације: извештаји о реализованим пројектим активностима; интерна
евиденција Секретаријата
Коментар: Индикатор је изражен на годишњем нивоу. Базна година је 2019. година.
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Базна

2021

2022

2023

0

35

30

0

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

0701 Индиректни корисници у области културе
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 12021008
ПА
12021008 Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа
Програм
1202 Унапређење система заштите културног наслеђа
Функција
820 - Услуге културе

608.351.838,32

Сврха

Допринос истраживању, заштити, чувању, презентовању, промовисању и одрживом коришћењу непокретне, покретне и нематеријалне
културне баштине АПВ у земљи и региону, које реализују установе заштите културног наслеђа чији је оснивач АПВ; подршка развоју
регионалне сарадње у области заштите културне баштине и заштита и очување културне баштине српског народа у региону које
реализују покрајинске установе заштите; умрежавање установа заштите у АП Војводини на покрајинском, националном нивоу и
укључивање установа и организација у међународне мреже културног наслеђа; подршка развоју и имплементацији нових технологија,
нових медија, дигитализацији културног наслеђа и увођење савремених стандарда у области заштите културне баштине; укључивање
установа и организација из области заштите културног наслеђа у међународне мреже културног наслеђа с циљем заштите и промоције
нашег културног наслеђа и имплементације примера добре праксе и нових знања. Механизми финансијске подршке за реализацију
планираних активности засновани су на члану 74. и 75. Закона о култури, а део активности подржава се и из средстава трансфера других
нивоа власти (по јавним конкурсима), средствима донација, сопственим приходима или из међународних фондова.

Правни основ

Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине; Закон о култури; Закон о културним добрима; Закон о
библиотечко-информационој делатност; Закона о архивској грађи и архивској служби; Закон о старој и реткој библиотечкој грађи;
Покрајинска скупштинска одлука о преношењу оснивачких права над установама културе које је основала Аутономна покрајина
Војводина на Владу Аутономне покрајинске Војводине, Одлука о утврђивању функције матичне установе Архива Војводине у Новом
Саду у области заштите архивске грађе и регистратурског материјала, Одлука о утврђивању функције матичне установе Музеја
Војводине у Новом Саду у области заштите покретних културних добара; Правилник о програму и начину полагања стручног испита у
делатности заштите културних добара („Сл. гласник РС“, бројој 83/2020), Конвенција о очувању нематеријалног културног наслеђа (МУ
1-10); Смернице Министарства културе и информисања за дигитализацију културног наслеђа у РС
оснивачки акти установа

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Програмске активност се остварују кроз реализацију усвојених годишњих програма рада и финансијских планова сваке установе
заштите чији је оснивач АПВ појединачно, на које сагласност даје Покрајинска влада у својству оснивача и на основу закључених
годишњих уговора о финансирању програма који реализују установе заштите културног наслеђа у АПВ и који се односе на заштиту,
истраживање, чување, презентацију и промоцију непокретног, покретног и нематеријалног наслеђа, стручно усавршавање, регионалну и
међународну сарадњу, набавку савремених машина, техничке и информатичке опреме, капитално и текуће одржавање зграда и објеката,
набавку нематеријалне имовине, као и обезбеђивање зарада запослених, социјална давања и друга примања по основу рада. Кроз ову
програмску активност финансирају се Архив Војводине, Музеј Војводине, Музеј савремене уметности Војводине, Покрајински завод за
заштиту споменика културе, Спомен-збирка Павла Бељанског, Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића и Позоришни
музеј Војводине.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

Циљ 2
Индикатор 2.1

Индикатор 2.2

НЕ
Истражена, евидентирана и заштићена културна баштина на основу закона
Назив: Број реализованих пројеката истраживања, валоризације и заштите
(конзервације/рестаурације) културних добара
Извор верификације: Извештаји индиректних корисника, планови рада и стратегије
развоја; интерне евиденције Секретаријата
Коментар: Индикатор се изражава на годишњем нивоу. Базна година 2019.
Назив: Број новонабављених предмета покретне културне баштине, софтвера за
електронске евиденције и стручних публикација (нематеријална имовина)
Извор верификације: Извештаји индиректних корисника, планови рада и стратегије
развоја; интерне евиденције Секретаријата
Коментар: Индикатор се изражава на годишњем нивоу. Базна година 2019.
Доступна и на савремен начин презентована културна баштина АПВ
Назив: Број изложби, презентација/промоција, едукативних и других јавних програма
Извор верификације: Извештаји индиректних корисника, планови рада и стратегије
развоја; интерне евиденције Секретаријата
Коментар: Индикатор се изражава на годишњем нивоу. Базна година 2019.
Назив: Број дигитализованих културних добара о којима се старају установе заштите
културних добара
Извор верификације: Извештаји индиректних корисника, планови рада и стратегије
развоја; интерне евиденције Секретаријата
Коментар: Индикатор се изражава на годишњем нивоу. Базна година 2019.
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

Побољшани услови рада и осавремењена техничка и информатичка опрема
Назив: Број санираних, адаптираних или реконструисаних простора за рад
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Извештаји индиректних корисника, планови рада и стратегије
13
15
15
15
развоја; интерне евиденције Секретаријата
Коментар: Индикатор се изражава на годишњем нивоу. Базна година 2019.
Назив: Број новонабављене техничке, информатичке и друге опреме и машина
Базна
2021
2022
2023
Индикатор 3.2
Извор верификације: Извештаји индиректних корисника, планови рада и стратегије
34
35
35
35
развоја
Коментар: Индикатор се изражава на годишњем нивоу. Базна година 2019.
Унапређење садржаја пројеката у установама културе у области заштите културних добара са циљем подизања свести о значају родне
Циљ 4
равноправности
Назив: Број родно одговорних пројеката
Базна
2021
2022
2023
Индикатор 4.1
Извор верификације: Извештаји индиректних корисника, планови рада и стратегије
0
10
15
20
развоја; интерне евиденције Секретаријата
Коментар: Индикатор се изражава на годишњем нивоу. Базна година 2019.
0701 Индиректни корисници у области културе
ПЈ
ПРОЈЕКАТ 12024029
12024029 Пројекат Архива Војводине „Еуропеан Wомен'с Ремембранце -РЕWОМЕН“ (Европско женско
9.292.725,84
сећање) подржан средствима ЕУ фондова
Програм
1202 Унапређење система заштите културног наслеђа
Функција
820 - Услуге културе
Циљ 3

Индикатор 3.1

Сврха

Подршка реализацији пројеката обележавања двадесет година доношења Повеље о основним правима европске уније, јачања свести о
борби за повећавање видљивости жена и борби за женска права кроз историју Европе, развијање међународне женске солидарности.

Правни основ

Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине; Закон о култури; Закон о културним добрима; потписан уговор са
донатором о финансирању одобреног пројекта

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Пројектом је предвиђена подршка активностима Архива Војводине, као носиоца пројекта „Еуропеан Wомен'с Ремембранце
РЕWОМЕН“ (Европско женско сећање) , којим ће бити обележено 20 година од доношења Повеље о основним правима Европске уније
у оквиру међународне изложбе посвећене историји Женског покрета за ослобођење у Европи. Циљ пројекта је јачање женских права
кроз повећање видљивости женске историје Европе и кроз развијање међународне женске солидарности, а одобрен је у оквиру програма
Европа за грађане и грађанке. Поред партнера Архива Војводине у Србији - Фондације „Нови Сад – Европска престоница културе“, у
реализацији пројекта учествује још 16 организација из 10 земаља (Италије, Грчке, Пољске, Француске, Немачке, Албаније, Словеније,
Холандије и Црне Горе). Пројекат је подржан средствима ЕУ планираних за програм Еуропе фор цитизенс программе - Еуропеан
ремембранце (Европа за грађане - Европско сећање) и биће реализован у периоду 2020-2022. година

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

ДА

Циљ 1

Реализовање програмских активности у складу са утврђеном динамиком и планом реализације

Индикатор 1.1

Назив: Назив: Степен реализације планираних активности по утврђеном плану и
динамици активности
Извор верификације: Извор верификације: Пројектна документација - динамички план,
уговор потписан са ЕУ и извештаји установе; интерна евиденција Секретаријата

Базна

2021

2022

2023

0

100

100

0

Коментар: Коментар: Индикатор је изражен у процентима и на годишњем нивоу. Реализација индикатора условљена је мониторингом
комисије ЕУ за надзор пројектних активности и изражена је у процентима. Базна година 2020.
Циљ 2
Индикатор 2.1

Повећање видљивости женске историје Европе и развијање међународне женске солидарности
Назив: Назив: Број реализованих активности планираних на годишњем нивоу
(публикација, састанака, изложби и јавних презентација)
Извор верификације: Извор верификације: Пројектна документација - динамички план,
уговор потписан са ЕУ и извештаји установе; интерна евиденција Секретаријата

Базна

2021

2022

2023

0

10

12

0

Коментар: Коментар: Индикатор је изражен на годишњем нивоу. Реализација индикатора условљена је мониторингом комисије ЕУ за
надзор пројектних активности. Базна година 2020.
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0701 Индиректни корисници у области културе
ПРОЈЕКАТ 12025019
ПЈ
12025019 Капитално одржавање објекта Музеја савремене уметности Војводине у Новом Саду
Програм
Функција
Сврха
Правни основ
Одговорно лице

1.300.000,00

1202 Унапређење система заштите културног наслеђа
820 - Услуге културе
Реконструкција и доградња равног крова сутеренског дела зграде и сутерена зграде Музеја савремене
уметности Војводине у Дунавској улици бр. 37 у Новом Саду
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, Закон о култури
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Пројектом је предвиђена подршка пројектима капиталног одржавања, реконструкције, доградње и опремања објекта Музеја савремене
уметности Војводине у Дунавској 37 у Новом Саду, установа културе чији је оснивач АПВ, у циљу стварања просторних услова за
безбедан и модернизован рад запослених, реализацију основних програмских активности, безбедан боравак посетилаца у објекту, као и
обезбеђен приступ објекту за особе са инвалидитетом.

Капитална
улагања

ДА

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Побољшавани и осавремењени услова рада и обављања основне делатности и подизање нивоа безбедности

Индикатор 1.1

Назив: Степен реализације планираних послова по утврђеном плану активности и
приоритетима
Извор верификације: Пројектна документација, Годишњи програм рада, Финансијски
план и извештај установе; интерна евиденција Секретаријата

Базна

2021

2022

2023

0

100

0

0

Коментар: Реализација индикатора изражена је у процентима. Базна година је 2018. Индикатор је изражен на годишњем нову. Планира
се почетак реализације пројекта у 2020. год.
0701 Индиректни корисници у области културе
ПЈ
ПРОЈЕКАТ 12025020
12025020 Капитално одржавање објекта Спомен-збирке Павла Бељанског у Новом Саду

13.419.390,37

Сврха

1202 Унапређење система заштите културног наслеђа
820 - Услуге културе
Адаптација изложбеног простора у Спомен-збирци Павла Бељанског (Трг галерија 2)

Правни основ

Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, Закон о култури, Закон о културним добрима

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Пројектом је предвиђена реализација активности на адаптацији изложбеног простора Спомен-збирке Павла Бељанског у Новом Саду,
установе културе чији је основач АПВ, у циљу стварања услова за безбедано и савремено излагање уметничких предмета из фонда
установе и санирање оштећења на делу објекта који угрожавају безбедност експоната и посетилаца.

Капитална
улагања

ДА

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Побољшани и осавремењени услови рада и обављања основне делатности и подизање нивоа безбедности

Индикатор 1.1

Назив: Степен реализације планираних послова по утврђеном плану активности
Извор верификације: Пројектна документација, Годишњи програм рада, Финансијски
план и извештај установе; интерна евиденција Секретаријата

Програм
Функција

Базна

2021

2022

2023

0

50

50

0

Коментар: Реализација индикатора изражена је у процентима. Базна година је 2018. Индикатор је изражен на годишњем нову. Планира
се почетак реализације пројекта у 2020. год.
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0701 Индиректни корисници у области културе
ПРОЈЕКАТ 12025021
ПЈ
12025021 Капитално одржавање објекта Архива Војводине у Новом Саду
Програм
1202 Унапређење система заштите културног наслеђа
Функција
820 - Услуге културе

72.026.252,63

Сврха

Капитални радови на реконструкцији и санацији електричне инсталација и система за дојаву и гашење пожара у објекту Архива
Војводине у Новом Саду (Жарка Васиљевића 2а)

Правни основ

Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, Закон о културним добрима

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Пројектом је предвиђена подршка активностима које имају за циљ санацију електричне инсталације јаке струје у згради Архива
Војводине, радовима на 2. и 3. фази главног пројекта стабилне инсталације за дојаву пожара и реализацији пројекта инсталације за
аутоматско гашење пожара у објекту, замену улазних врата депоа ватроотпорним са аутоматским управљањем у циљу обезбеђивања
безбедних, савремених и законом прописаних услова за сигуран рад установе овог типа, безбедан боравак запослених, посетилаца и
корисника услуге, као и безбедан смештај вредне архивске грађе која се у овој установи чува.

Капитална
улагања

ДА

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

НЕ
Саниране електричне инсталације јаке струје
Назив: Степен реализације планираних активности по утврђеном плану активности
Извор верификације: Пројектна документација, Годишњи програм рада, Финансијски
план и извештај установе; интерна евиденција Секретаријата

Базна

2021

2022

2023

0

100

100

0

Коментар: Реализација индикатора изражена је у процентима и на годишњем нивоу. Базна година је 2018. година
Циљ 2
Индикатор 2.1

Модернизован систем за дојаву и гашење пожара
Назив: Степен реализације планираних активности по утврђеном плану активности
Извор верификације: Пројектна документација, Годишњи програм рада, Финансијски
план и извештај установе; интерна евиденција Секретаријата

Базна

2021

2022

2023

0

100

100

0

Коментар: Реализација индикатора изражена је у процентима и на годишњем нивоу. Базна година је 2018. година
1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

1.368.044.992,56

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

134.000.000,00

Сектор

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
12 Култура и информисање

Сврха

подстицање, унапређење и презентовање савременог културног и уметничког стваралаштва

Правни основ

Закон о култури, Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, Закон о кинематографији, Закон о заштити права и
слобода националних мањина, Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и
суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Програмом се финансирају/суфинансирају установе у области савременог стваралаштва чији је оснивач АП Војводина и суфинансирају
установе културе, Заводи за културу националних мањина, удружења у култури и други субјекти у култури, кроз активности и пројекте у
области: визуелне уметности и мултимедије, филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва, књижевног стваралаштва и
издаваштва, музичког стваралаштва, сценског стваралаштва - позоришта/уметничке игре, који промовишу савремено културно и
уметничко стваралаштво, а који својим уметничким квалитетом и значајем доприносе развоју и промоцији савременог културног и
уметничког стваралаштва АП Војводине у Републици Србији и региону. Програмом се обезбеђује и развој међурегионалне сарадње
установа и организација у области савременог културног и уметничког стваралаштва, подржавају се стручна и научна истраживања,
едукација и примене нових технологија у области културе.

Циљ 1

Повећање доступности квалитетних и разноврсних пројеката у области савремене културе и уметности на територији АП Војводине

Индикатор 1.1

Назив: Број подржаних (суфинансираних) пројеката
Извор верификације: Извештаји корисника
Коментар: Базна година 2016.
Унапређење услова за рад и опремање (текуће поправке, одржавање, опрема)
Назив: Број установа културе у којима је саниран, адаптиран или реконструисан
простор за рад и набављена савремена опрема
Извор верификације: Интерна евиденција Секретаријата
Коментар: Базна година 2016.

Назив

Циљ 2
Индикатор 2.1
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Базна
643

2021
627

2022
682

2023
687

Базна

2021

2022

2023

3

7

8

8
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Циљ 3

Унапређење садржаја пројеката уметничког стваралаштва са циљем подизања свести о значају родне равноправности

Индикатор 3.1

Назив: број подржаних родно одговорних пројеката
Извор верификације: интерна евиденција
Коментар: базна година је 2017.

Циљ 4

Унапређење садржаја пројеката установа културе у области стваралаштва са циљем подизања свести о значају родне равноправности

Индикатор 4.1

Базна
0

Назив: број подржаних родно одговорних пројеката ауторки (композиторке,
редитељке, драматуркиње, књижевнице, сликарке и др.)
Извор верификације: програми установа и извештаји о раду

2021
12

2022
14

2023
14

Базна

2021

2022

2023

11

11

11

11

Коментар: Планирана вредност : 2 концерта Војвођанског симфонијског оркестра, 7 књига Форума, 1 представа Народно позориште из
Суботице и 1 представа СНП-а. Базна година 2019.
Назив: број подржаних родно одговорних пројеката (награде, омажи, и друга признања
женама)у установама културе.
Извор верификације: програми установа и извештаји о раду
Коментар: Планирана вредност 1 награда. Базна година 2019.
0701 Индиректни корисници у области културе
Назив
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Сектор
12 Култура и информисање
Индикатор 4.2

Базна

2021

2022

2023

1

1

1

1
1.234.044.992,56

Сврха

подстицање, унапређење и презентовање савременог културног и уметничког стваралаштва

Правни основ

Закон о култури, Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, Закон о кинематографији, Закон о заштити права и
слобода националних мањина, Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и
суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Програмом се финансирају/суфинансирају установе у области савременог стваралаштва чији је оснивач АП Војводина и суфинансирају
установе културе, Заводи за културу националних мањина, удружења у култури и други субјекти у култури, кроз активности и пројекте у
области: визуелне уметности и мултимедије, филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва, књижевног стваралаштва и
издаваштва, музичког стваралаштва, сценског стваралаштва - позоришта/уметничке игре, који промовишу савремено културно и
уметничко стваралаштво, а који својим уметничким квалитетом и значајем доприносе развоју и промоцији савременог културног и
уметничког стваралаштва АП Војводине у Републици Србији и региону. Програмом се обезбеђује и развој међурегионалне сарадње
установа и организација у области савременог културног и уметничког стваралаштва, подржавају се стручна и научна истраживања,
едукација и примене нових технологија у области културе.

Циљ 1

Повећање доступности квалитетних и разноврсних пројеката у области савремене културе и уметности на територији АП Војводине

Индикатор 1.1

Назив: Број подржаних (суфинансираних) пројеката
Извор верификације: Извештаји корисника
Коментар: Базна година 2016.
Унапређење услова за рад и опремање (текуће поправке, одржавање, опрема)
Назив: Број установа културе у којима је саниран, адаптиран или реконструисан
простор за рад и набављена савремена опрема
Извор верификације: Интерна евиденција Секретаријата
Коментар: Базна година 2016.

Циљ 2
Индикатор 2.1

Базна
643

2021
627

2022
682

2023
687

Базна

2021

2022

2023

3

7

8

8

2022
14

2023
14

Циљ 3

Унапређење садржаја пројеката уметничког стваралаштва са циљем подизања свести о значају родне равноправности

Индикатор 3.1

Назив: број подржаних родно одговорних пројеката
Извор верификације: интерна евиденција
Коментар: базна година је 2017.

Циљ 4

Унапређење садржаја пројеката установа културе у области стваралаштва са циљем подизања свести о значају родне равноправности

Индикатор 4.1

Базна
0

Назив: број подржаних родно одговорних пројеката ауторки (композиторке,
редитељке, драматуркиње, књижевнице, сликарке и др.)
Извор верификације: програми установа и извештаји о раду

2021
12

Базна

2021

2022

2023

11

11

11

11

Коментар: Планирана вредност : 2 концерта Војвођанског симфонијског оркестра, 7 књига Форума, 1 представа Народно позориште из
Суботице и 1 представа СНП-а. Базна година 2019.
Индикатор 4.2

Назив: број подржаних родно одговорних пројеката (награде, омажи, и друга признања
женама)у установама културе.
Извор верификације: програми установа и извештаји о раду
Коментар: Планирана вредност 1 награда. Базна година 2019.

161

Базна

2021

2022

2023

1

1

1

1
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0700 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 12031001
12031001 Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије
Програм
1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
820 - Услуге културе
Функција

8.000.000,00

Сврха

Подстицање, унапређење и презентовање стваралаштва у области визуелних уметности и мултимедије.

Правни основ

Закон о култури, Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, Уредба о критеријумима, мерилима и начину
избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица
локалне самоуправе

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Суфинансирање пројеката у области визуелних уметности (сликарство, вајарство, графика, дизајн, керамика, фотографија, видео,
перформанс и др.) и мултимедије (уметничке форме и пројекти који укрштају више визуелних уметничких медија или које визуелне
уметности укрштају са другим (не)уметничким дисциплинама), који се реализују на територији АП Војводине и/или у виду
међурегионалне сарадње, као и унапређење услова рада установа културе и опремање савременом опремом и новим технологијама.
Путем јавних конкурса и на основу чл. 76 Закона о култури суфинансирају се: најзначајније манифестације, фестивали, колоније,
изложбе, перформанси и остали пројекти у овој области.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Повећање доступности квалитетних и разноврсних пројеката у области визуелне уметности и мултимедије

Индикатор 1.1

Назив: број подржаних (суфинансираних) пројеката
Извор верификације: интерна евиденција Секретаријата
Коментар: Базна година 2016.
Унапређење услова за рад и опремање (текуће поправке, одржавање, опрема)
Назив: број установа културе у којима је саниран, адаптиран или реконструисан
простор за рад и набављена савремена опрема.
Извор верификације: интерна евиденција Секретаријата
Коментар: Базна година 2016.

Циљ 2
Индикатор 2.1
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Циљ 3

Унапређење садржаја пројеката са циљем подизања свести о значају родне равноправности

Индикатор 3.1

Назив: Број подржаних родно одговорних пројеката
Извор верификације: интерна евиденција
Коментар: базна година је 2017.

0700 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 12031002
12031002 Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву
Програм
1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
820 - Услуге културе
Функција

30.000.000,00

Сврха

Подстицање, унапређење и презентовање стваралаштва у области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва.

Правни основ

Закон о култури , Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, Закон о кинематографији, Уредба о
критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије,
аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Суфинансирање развоја и продукције домаћих кинематографских дела (играни, документарни и анимирани филмови, као и комбинације
ових филмских родова). Суфинансирање других пројеката у области кинематографије и аудио-визуелног стваралаштва (манифестације,
фестивали, колоније, радионице и остали пројекти у овој области), који се реализују на територији АП Војводине и/или у виду
међурегионалне сарадње. Суфинансирање се реализује путем јавних конкурса и на основу чл. 76 Закона о култури.

Капитална
улагања

НЕ

Индикатор 1.1

НЕ
Повећање доступности квалитетних пројеката у области кинематографије
Назив: Број подржаних пројеката продукције кинематографских дела
Извор верификације: Интерна евиденција Секретаријата
Коментар: Базна година 2016.

Циљ 2

Повећање доступности квалитетних и разноврсних других пројеката у области кинематографије и аудиовизуелног стваралаштва

ИПА пројекат
Циљ 1
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ
Индикатор 2.1

Назив: Број подржаних (суфинансираних) других пројеката у области кинематографије
и аудио-визуелног стваралаштва (манифестације, колоније, радионице и друго)
Извор верификације: Интерна евиденција Секретаријата
Коментар: Базна година 2016.

УКУПНА СРЕДСТВА
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0700 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 12031003
12031003 Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва
Програм
1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Функција
820 - Услуге културе

15.000.000,00

Сврха

Подстицање, унапређење и презентовање стваралаштва у области књижевности и издаваштва.

Правни основ

Закон о култури , Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, Уредба о критеријумима, мерилима и начину
избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица
локалне самоуправе

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Суфинансирање пројеката у области издавачке делатности (објављивање првих издања књига и часописа) од значаја за културу и
уметност АП Војводине и других пројеката у области књижевности (манифестације, фестивали, колоније, радионице, награде и др.),
који се реализују на територији АП Војводине и/или у виду међурегионалне сарадње. Суфинансирање се реализује путем јавних
конкурса и на основу чл. 76 Закона о култури.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Повећање доступности значајних некомерцијалних пројеката у области издавачке делатности (објављивање првих издања књига и
часописа) од значаја за културу и уметност АП Војводине

Индикатор 1.1

Циљ 2
Индикатор 2.1

Назив: број подржаних некомерцијалних првих издања књига и часописа
Извор верификације: интерна евиденција Секретаријата
Коментар: Базна година 2016.
Повећање доступности квалитетних других пројеката у области књижевности
Назив: број подржаних (суфинансираних) пројеката
Извор верификације: интерна евиденција Секретаријата
Коментар: Базна година 2016.
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0700 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 12031004
ПА
12031004 Подршка развоју музичког стваралаштва
Програм
1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Функција
820 - Услуге културе
Сврха
Подстицање, унапређење и презентовање музичког стваралаштва.

15.000.000,00

Правни основ

Закон о култури, Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, Уредба о критеријумима, мерилима и начину
избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица
локалне самоуправе

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Суфинансирање пројеката у области савременог музичког стваралаштва који се реализују на територији АП Војводине и/или у виду
међурегионалне сарадње. Путем јавних конкурса суфинансирају се: најзначајније манифестације/фестивали, концертна извођења,
радионице и остали пројекти у овој области. Суфинансирање се реализује путем јавних конкурса и на основу чл. 76 Закона о култури.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Повећање доступности квалитетних и разноврсних пројеката у области музичког стваралаштва на територији АП Војводине

Индикатор 1.1

Назив: Број подржаних (суфинансираних) пројеката
Извор верификације: Интерна евиденција Секретаријата
Коментар: Базна година 2016.

Циљ 2

Унапређење садржаја пројеката са циљем подизања свести о значају родне равноправности

Индикатор 2.1

Назив: број подржаних родно одговорних пројеката
Извор верификације: интерна евиденција
Коментар: базна година 2017.
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

0700 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 12031005
12031005 Подршка развоју сценског стваралаштва - позориште/уметничка игра
Програм
1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
820 - Услуге културе
Функција
Сврха
Подстицање, унапређење и презентовање сценског стваралаштва.

15.000.000,00

Правни основ

Закон о култури, Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, Уредба о критеријумима, мерилима и начину
избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица
локалне самоуправе

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Суфинансирање пројеката у области сценског стваралаштва и интерпретације (позоришно стваралаштво и уметничка игра), који се
реализују на територији АП Војводине и/или у виду међурегионалне сарадње. У том смислу, путем јавних конкурса суфинансирају се:
продукција и извођење драмских, музичких (опера, оперета, мјузикл), луткарских и плесних (балет) позоришних представа,
најзначајније манифестације, фестивали, радионице и остали пројекти у овој области. Суфинансирање се реализује путем јавних
конкурса и на основу чл. 76 Закона о култури.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Повећање доступности квалитетних пројеката у области сценског стваралаштва и интерпретације

Индикатор 1.1

Назив: Број подржаних (суфинансираних) пројеката
Извор верификације: Интерна евиденција Секретаријата
Коментар: Базна година 2016.

Циљ 2

Унапређење садржаја пројеката са циљем подизања свести о значају родне равноправности

Индикатор 2.1

Назив: број подржаних родно одговорних пројеката
Извор верификације: интерна евиденција
Коментар: базна година је 2017.
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0700 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 12031007
12031007 Подршка раду Завода за културу националних мањина
1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Програм
Функција
820 - Услуге културе
Очување, унапређење и развој културе националних мањина на територији АПВ
Сврха

51.000.000,00

Правни основ

Закон о култури, Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, Закон о заштити права и слобода националних
мањина, Одлука о оснивању завода за културу војвођанских Мађара, Одлука о оснивању завода за културу војвођанских Словака,
Одлука о оснивању завода за културу војвођанских Румуна, Одлука о оснивању завода за културу војвођанских Русина и Одлука о
оснивању завода за културу војвођанских Хрвата

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Оснивање и подстицање делатности завода за културу војвођанских Мађара, Словака, Румуна, Русина и Хрвата сведочи о залагању за
очување мултикултурног идентитета Војводине, за плурализам у култури и отворено друштво и има стратешки и виталан значај за
очување и развој културе сваке поједине националне мањине у Војводини.
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање и односе с верским заједницама подстиче неговање и развој културних
активности припадника националних заједница у Војводини обезбеђењем средстава за делатност Завода за културу националних
мањина.
Реализованим пројектима научних, стручних, развојних и примењених истраживања у области културе, уметности и науке, као и
организовањем/ координацијом културно – уметничких програма, Заводи дају значајан допринос неговању и очувању националног
идентитета и културе припадника различитих нација које живе у Војводини, а истовремено доприносе богаћењу и развијању
мултикултуралности у Војводини, као и доступности богатства тих култура свим грађанима.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

НЕ
Подршка Развојно-истраживачком програму Завода
Назив: број спроведених научних и стручних истраживања
Извор верификације: Годишњи извештаји и планови Завода за културу националних
мањина
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40

40

Коментар: заводи спроводе научна и стручна истраживања везана за историјску и културну прошлост, демографију, уметност, културу,
књижевност, етнографију, фолклор и остале битне аспекте живота националних заједница Базна година 2016.
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ
Индикатор 1.2

Циљ 2
Индикатор 2.1

Назив: број издатих публикација
Извор верификације: Годишњи извештаји и планови Завода за културу националних
мањина
Коментар: Базна година 2016.
Подршка Информационо - документационом и архивско - библиографском програму
Назив: број остварених активности
Извор верификације: Годишњи извештаји и планови Завода за културу националних
мањина
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Базна

2021

2022

2023

38

40

40

40

Базна

2021

2022

2023

34

40

40

40

Коментар: под активностима се подразумева број меморисаних и архивираних културних делатности, дигитализованих издања, књига,
часописа, периодичних публикација и сл. Базна година 2016.
Циљ 3

Подршка Програму за културну продкцију, стручно усавршавање и образовање у области културе

Индикатор 3.1

Назив: број подржаних културних и уметничких манифестација
Извор верификације: Годишњи извештаји и планови Завода за културу националних
мањина

Базна

2021

2022

2023

80

90

90

90

Коментар: Са циљем побољшања свеукупног квалитета, Заводи организују или врше супервизију бројних манифестацја које су од
изузетног значаја за културу припадајуће националне заједнице. Базна година 2016.
Назив: број одржаних семинара и курсева за унапређење вештина из области културе и
уметности
Извор верификације: Годишњи извештаји и планови Завода за културу националних
мањина
Коментар: Базна година 2016.
0701 Индиректни корисници у области културе
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 12031006
ПА
12031006 Подршка раду установа у области стваралаштва
1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Програм
Функција
820 - Услуге културе
Индикатор 3.2

Базна

2021

2022

2023

30

30

30

30

1.234.044.992,56

Сврха

Подстицање, унапређење и презентовање рада и програмске делатности установа културе у области савременог стваралаштва чији је
оснивач Аутономна покрајина Војводина.

Правни основ

Закон о култури, Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска скупштинска одлука о преношењу
оснивачких права над установама културе које је основала АП Војводина на Владу АП Војводине, Покрајинска скупштинска одлука о
оснивању Културног центра Војводине "Милош Црњански", Одлука Скупштине АПВ о оснивању Издавачког завода "Форум" - Форум
Кöнyвкиадó Интéзет, Покрајинска скупштинска одлука о оснивању Војвођанског симфонијског оркестра

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Финансирање програмских активности, текућих расхода и издатака, унапређења родне равноправности у установама културе у области
савременог стваралаштва чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина: Српско народно позориште, Народно позориште – Народно
казалиште – Нéпсзíнхáз Суботица, Културни центар Војводине "Милош Црњански", Издавачки завод "Форум" и Војвођански
симфонијски оркестар. Ова програмска активност се остварује кроз реализацију усвојених годишњих програма рада сваке установе
појединачно, на основу закључених годишњих уговора о финансирању рада (зараде, стални трошкови, набавка опреме и сви други
расходи релевантни за релизацију програма) и програмске делатности ових установа.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

НЕ
Стабилна финансијска подршка установама у области савременог стваралаштва
Назив: број реализованих премијерних продукција
Извор верификације: програми установа и извештаји о раду

Базна
22

2021
25

2022
30

2023
30

Коментар: План: представе - за позоришта, концертни програм - за Војвођански Симфонијски оркестар. Базна вредност 10 СНП, 4
Народно позориште Суботица и 8 Војвођански симфонијски оркестар. Базна година 2016.
Индикатор 1.2

Индикатор 1.3

Назив: број реализованих програма/пројеката (Културни центар Војводине "Милош
Црњански")
Извор верификације: Програм рада Културног центра Војводине "Милош Црњански" и
извештаји о раду
Коментар: нови пројекти, вишегодишњи програми/пројекти, базна година 2016.
Назив: број објављених публикација (ИЗ Форум и Културни центар Војводине "Милош
Црњански")
Извор верификације: програми установа и извештаји о раду

Базна

2021

2022

2023

20

25

25

25

Базна

2021

2022

2023

50

50

55

55

Коментар: Планирана вредност 36 Форум и 14 Културни центар Војводине "Милош Црњански". Базна година 2016.
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ
Циљ 2
Индикатор 2.1

УКУПНА СРЕДСТВА

Повећање доступности пројеката установа у области савременог стваралаштва у земљи и региону
Назив: гостовања ван седишта установе - за позоришта, за Војвођански симфонијски
оркестар, промоције ван седишта установе - за Форум
Извор верификације: програми установа и извештаји о раду

Базна

2021

2022

2023

85

100

125

125

Коментар: Планирана вредност: 2 концерта Војвођанског симфонијског оркестра, 50 представа Народног позоришта из Суботице, 28
представа СНП-а и 5 промоције Форума. Базна година 2016.
Циљ 3
Индикатор 3.1

Циљ 4
Индикатор 4.1

Унапређење услова за рад и опремање (текуће поправке, одржавање, опрема)
Назив: број установа у области савременог стваралаштва у којима је саниран,
адаптиран или реконструисан простор за рад и набављена савремена опрема
Извор верификације: програми установа и извештаји о раду
Коментар: Базна година 2016.

Базна

2021

2022

2023

3

5

5

5

Унапређење садржаја пројеката установа културе у области стваралаштва са циљем подизања свести о значају родне равноправности
Назив: Број подржаних родно одговорних пројеката ауторки (композиторке,
редитељке, драматуркиње, књижевнице, сликарке и др.)
Извор верификације: програми установа и извештаји о раду

Базна

2021

2022

2023

11

11

11

11

Коментар: Планирана вредност: 2 концерта Војвођанског симфонијског оркестра, 7 књига Форума, 1 представа Народно позориште из
Суботице и 1 представа СНП-а . Базна година 2019.
Индикатор 4.2

Назив: број подржаних родно одговорних пројеката (награде, омажи, и друга признања
женама) у установама културе.
Извор верификације: програми установа и извештаји о раду
Коментар: Планирана вредност 1 награда. Базна година 2019.

Базна

2021

2022

2023

1

1

1

1

1204 Систем јавног информисања

1.270.200.000,00

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

1.270.200.000,00

Назив
Сектор

Систем јавног информисања
12 Култура и информисање

Сврха

Унапређење и развој јавног информисања, као и остваривање јавног интереса грађана у области јавног информисања. Остваривање
права националних мањина- националних заједница на информисање на сопственом језику, афирмација мултикултуралности, развоја
интеркултурализма, неговање језика и културе и остваривање права на информисање особа са инвалидитетом.

Правни основ

Закон о јавном информисању и медијима, Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, Закон о заштити права и
слобода националних мањина, Закон о националним саветима националних мањина и Правилник о суфинансирању пројеката за
остваривање јавног интереса у области јавног информисања.

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања секретаријат прати и утврђује стање у области јавног информисања и
обезбеђује средстава и друге услове за: унапређивање и подстицање јавног информисања, родну равноправност, заштиту интереса
особа са инвалидитетом ради несметаног остваривања права тих лица у јавном информисању, остваривање права националних мањинанационалних заједница на информисање на сопственом језику и неговање сопствене културе и идентитета.

Циљ 1

Унапређење квалитета медијских садржаја који доприносе слободи медија, укључујући и унапређење родне равноправности, подизање
медијских стандарда и медијске писмености

Индикатор 1.1

Назив: Број медијских садржаја подржан путем конкурса
Извор верификације: Интерна евиденција

Базна
168

2021
170

2022
170

2023
170

Коментар: Иако већи број пријављених и подржаних пројеката не мора бити показатељ и бољег квалитета, он може бити показатељ
већег интересовања медијских кућа и продукција за производњу програма у складу са установљеним критеријумима. Базна година 2017.
Индикатор 1.2

Назив: Број медијских садржаја подржаних из области родне равноправности
Извор верификације: Интерна евиденција

Базна
5

2021
5

2022
5

2023
5

Коментар: Овај број подржаних пројеката допринеће афирмацији родне равноправности. Базна година 2017.
Циљ 2
Индикатор 2.1

Индикатор 2.2

Индикатор 2.3

Информисање особа са инвалидитетом
Назив: Број издања новина на Брајевом писму
Извор верификације: Интерна евиденција
Коментар: Базна година 2017.
Назив: Број звучних издања
Извор верификације: Интерна евиденција
Коментар: Базна година 2017.
Назив: Број пројеката намењених унапређењу информисања особа оштећеног слуха
Извор верификације: Интерна евиденција
Коментар: Базна година 2017.
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Базна
5

2021
5

2022
5

2023
5

Базна
8

2021
8

2022
8

2023
8

Базна
3

2021
4

2022
4

2023
4

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

Циљ 3

Остваривање права националних мањина- националних заједница на информисање на сопственом језику

Индикатор 3.1

Назив: Број новина покрајинског значаја
Извор верификације: Интерна евиденција

Базна
22

2021
22

2022
22

2023
22

Коментар: Обезбеђивање услова за излажење новина на језицима националних мањина од посебног је значаја за информисање на
територији АП Војводине, новине се издају као: дневне, недељне, двонедељне и месечне, укупно 22 издања. Базна година 2017.
0700 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 12041001
12041001 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања
Програм
1204 Систем јавног информисања
Функција
830 - Услуге емитовања и штампања
Сврха
Подизање квалитета и разноврсности медијских садржаја

49.200.000,00

Правни основ

Закон о јавном информисању и медијима, Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине и Правилник о
суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања.

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Путем јавног конкурса обезбеђује се део средстава за: 1. реализацију пројеката увођења, побољшања или проширења програмских
садржаја у новинама или електронским медијима, који се дистрибуирају или емитују у Аутономној покрајини Војводини, на српском
језику, афирмацију мултикултуралности и развој интеркултуралности, промовисање европских интеграција, међурегионалне сарадње,
родне равноправности и заштите и унапређење положаја грађана Војводине у статусу мањине;реализацију пројеката увођења,
побољшања или проширења програмских садржаја из области културе и уметности у ТВ емисијама, на српском језику; 2. реализацију
пројеката увођења, побољшања или проширења програмских садржаја у новинама или електронским медијима, који се дистрибуирају
или емитују у Аутономној покрајини Војводини, на језицима националних мањина- националних заједница, афирмацију
мултикултуралности и развој интеркултуралности, промовисање европских интеграција, међурегионалне сарадње, родне
равноправности и заштите и унапређење положаја грађана Војводине у статусу мањине;реализацију пројеката увођења, побољшања или
проширења програмских садржаја из области културе и уметности у ТВ емисијама, на језицима националних мањина- националних
заједница.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Увођење, побољшање или проширење програмских садржаја у новинама или електронским медијима укључујући родну равноправност

Индикатор 1.1

Назив: Број медијских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања на
српском језику
Извор верификације: Интерна евиденција

Базна

2021

2022

2023

85

85

85

85

Коментар: Иако већи број пријављених и подржаних пројеката не мора бити показатељ и бољег квалитета, он може бити показатељ
већег интересовања медијских кућа и продукција за производњу програма у складу са установљеним критеријумима. Базна година 2017.
Индикатор 1.2

Назив: Број медијских садржаја подржаних на конкурсу јавног информисања на
језицима националних мањина-националних заједница.
Извор верификације: Интерна евиденција

Базна

2021

2022

2023

64

80

80

80

Коментар: Иако већи број пријављених и подржаних пројеката не мора бити показатељ и бољег квалитета, он може бити показатељ
већег интересовања медијских кућа и продукција за производњу програма у складу са установљеним критеријумима. Базна година 2017.
Индикатор 1.3

Назив: Број медијских садржаја подржаних из области родне равноправности
Извор верификације: Интерна евиденција

Базна
5

2021
5

Коментар: Овај број подржаних пројеката допринеће афирмацији родне равноправности. Базна година 2017.
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2022
5

2023
5

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

0700 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 12041003
12041003 Унапређење професионалних стандарда
Програм
1204 Систем јавног информисања
830 - Услуге емитовања и штампања
Функција

3.000.000,00

Сврха

Едукација новинара и других медијских стручњака, размена искустава у области јавног информисања, афирмација новинарства и
упознавање стручне јавности са медијским производима.

Правни основ

Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, Закон о јавном информисању и медијима и Правилник о
суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања.

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Путем јавног конкурса обезбеђује се део средстава за: 1. развој медијске писмености путем суфинансирања организовања стручних
скупова или учешћа на стручним скуповима, који се баве едукацијом запослених у медијима; 2. организацију медијских фестивала и
јавних расправа у вези медијске регулативе.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ
Развој медијске писмености и подизање стандарда у области новинарства
Назив: Број пројеката подржаних на конкурсу за унапређење професионалних
стандарда
Извор верификације: Интерна евиденција

Циљ 1
Индикатор 1.1

Базна

2021

2022

2023

10

10

10

10

Коментар: Иако већи број пријављених и подржаних пројеката не мора бити показатељ и бољег квалитета, он може бити показатељ
већег интересовања медијских кућа и професионалних медијских удружења у складу са установљеним критеријумима. Базна година
2017.
Индикатор 1.2

Индикатор 1.3

Назив: Број подржаних пројеката - фестивала или манифестација
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Интерна евиденција
3
5
5
5
Коментар: Вредност индикатора мери се бројем подржаних пројеката, па је за базну вредност одређен број пројеката који је подржан у
2017. години. Базна година је 2017.
Назив: Број подржаних пројеката - семинара или тренинга из различитих области
Базна
2021
2022
2023
новинарства
Извор верификације: Интерна евиденција
7
10
10
10
Коментар: Вредност индикатора мери се бројем подржаних пројеката, па је за базну вредност одређен број пројеката који је подржан у
2017. години. Базна година је 2017.

0700 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 12041004
12041004 Јавно информисање осетљивих група
6.000.000,00
Програм
1204 Систем јавног информисања
Функција
830 - Услуге емитовања и штампања
Заштита особа са инвалидитетом ради несметаног коришћења права ових лица у јавном информисању, а посебно слободе примања
Сврха
идеја, информација и мишљења.
Правни основ

Закон о јавном информисању и медијима , Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине и Правилник о
суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања.

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Секретаријат, ради остваривања права на информисање особа са инвалидитетом, у складу са законом, обезбеђује део средстава или
других услова којима се омогућује несметано примање информација намењених јавности. Средства се обезбеђују за рад медија који
објављују информације на знаковном језику или Брајевом писму и на други начин у примереном облику и применом одређене
технологије, а распоређују се на основу јавног конкурса.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

Индикатор 1.3

НЕ
Обезбеђивање услова за доступност информација слепим особама
Назив: Број издања новина на Брајевом писму
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Интерна евиденција
5
5
5
5
Коментар: Базна година 2017.
Назив: Број звучних издања
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Интерна евиденција
8
8
8
8
Коментар: На основу до сада подржаних пројеката у 2017. години, процењујемо да ће наредних година бити подржан исти број звучних
издања. Базна година 2017.
Назив: Број
Базна
2021
2022
2023
корисника
Извор верификације: Интерна евиденција
3327
4000
4000
4000
Коментар: Базна година 2017.
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Циљ 2
Индикатор 2.1

Обезбеђивање услова за доступност информација глувим и наглувим особама
Назив: Број пројеката намењених унапређењу информисања особа оштећеног слуха.
Извор верификације: Интерна евиденција

УКУПНА СРЕДСТВА

Базна
3

2021
4

2022
4

2023
4

Коментар: На основу до сада подржаних пројеката у 2017. години, процењујемо да ће наредних година бити подржан већи број
пројеката намењених унапређењу информисања особа оштећеног слуха. Базна година 2017.
Индикатор 2.2

Назив: Број
корисника
Извор верификације: Интерна евиденција
Коментар: Базна година 2017.

Базна

2021

2022

2023

30000

30000

30000

30000

0700 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 12041005
12041005 Подршка јавном информисању националних мањина
Програм
1204 Систем јавног информисања
Функција
830 - Услуге емитовања и штампања

312.000.000,00

Сврха

Ради остваривања права грађана на јавно информисање и обавештеност, афирмације мултикултуралности, развоја интеркултурализма,
неговања језика и културе обезбеђују се услови за излажење новина

Правни основ

Закон о јавном информисању и медијима и Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине.

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Ради остваривања права на информисње националних мањина- националних заједница аутономна покрајина, преко органа надлежног за
послове информисања обезбеђују се средства за информисање на сопственом језику и неговање сопствене културе и идентитета
националних мањина.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

НЕ
Обезбеђивање услова за излажење новина покрајинског значаја
Назив: Број новина покрајинског значаја
Извор верификације: Интерна евиденција

Базна
22

2021
22

2022
22

2023
22

Коментар: Обезбеђивање услова за излажење новина од посебног је значаја за информисање националних мањина- националних
заједница на територији АП Војводине, новине покрајинског значаја се издају као: дневне, недељне, двонедељне и месечне, укупно 22
издања.Базна година 2017.
0700 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 12041006
12041006 Финансирање основне делатности Јавне медијске установе РТВ
Програм
1204 Систем јавног информисања
Функција
830 - Услуге емитовања и штампања

900.000.000,00

Сврха

Обезбеђивање додатних финансијских средстава за рад РТВ - трансферна средства из буџета РС

Правни основ

Закона о јавним медијским сервисима
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Финансирање производње и емитовања програмских садржаја од јавног интереса

Одговорно лице
Опис
Капитална
улагања
ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

НЕ
НЕ
Назив:
Извор верификације:
Коментар:

Базна

169

2021

2022

2023
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УКУПНА СРЕДСТВА

1205 Међународна културна сарадња

5.327.510,28

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

5.327.510,28

Назив
Сектор

Међународна културна сарадња
12 Култура и информисање

Сврха

Стимулише се развој културног сектора на међународном плану кроз пројекте и кроз суфинансирање пројеката у области културе и
уметности који су подржани кроз међународне фондове; ревитализација културног наслеђа, реконструкција старих и отварање нових
простора намењених култури, развијању међународне и међусекторске сарадње, подстицању интеркултурног дијалога, децентрализација
културе и реинтеграција АП Војводине у европски културни простор.

Правни основ

Закон о култури; Закон о потврђивању оквирног споразуме између Владе РС и ЕК о правилима за сарадњу која се односе на финансијску
помоћ ЕЗ Рпублици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима ИПА 2014-2020; Споразум о стабилизацији и придуживању;
Конвенција о заштити и унапређењу разноликости културних израза; Европска конвенција о култури; Партнерски споразум о
спровођењу пројекта Идентификациона ознаку пројекта ХУСРБ/ 1602/31/ 0209 у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње
Мађарска - Србија и Уговор о донацији ХУСРБ/ 1602/31/ 0209; Одлука Европског парламента и Савета број 445/2014/ЕУ од 16.04.2014.
године о успостављању иницијативе Уније за Европске престонице културе за период 2020-2033. У складу са препоруком Панела
независних експерата о проглашењу Новог Сада за Европску престоницу културе за 2021. годину, који потврђује Европска комисија,
суфинансираће се реализација пројекта у оквиру апликације Града Новог Сада под називом "За нове мостове". Закон о утврђивању
надлежности Аутономне покрајине Војводине , Закон о култури , Закључак Владе Републике Србије, број 69-12771/2016 од
29.12.2016.године којим је Пројекат „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ проглашен пројектом од националног значаја и
интереса, имајући у виду стратешку важност ове европске титуле. Одлука о финансирању пројекта "НОВИ САД 2021-ЕВРОПСКА
ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ" од 14.12.2016. године. Влада Републике Србије, 04.05.2017. године донела је Закључак број 401-3911/2017
ко

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Стимулише се развој културног сектора на међународном плану кроз пројекте и кроз суфинансирање пројеката у области културе и
уметности који су подржани кроз међународне фондове;

Циљ 1
Индикатор 1.1

Повећати атрактивност АП Војводине као туристичке дестинације, промовисати њену аутентичност и учинити културно наслеђе
доступнијим широј публици.
Назив: Број подржаних пројеката
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Извештај о реализованим пројектима
3
10
6
0
Коментар: Базна година 2018.

0700 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
ПЈ
ПРОЈЕКАТ 12054003
12054003 Млади и наслеђе- традиција и будућност у пограничном региону
1205 Међународна културна сарадња
Програм
Функција
820 - Услуге културе
Сврха
Стимулисање сарадње у области туризма и културног наслеђа

5.327.510,28

Правни основ

Закон о култури; Закон о потврђивању оквирног споразуме између Владе РС и ЕК о правилима за сарадњу која се односе на финансијску
помоћ ЕЗ Рпублици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима (ИПА ИИ); Споразум о стабилизацији и придуживању;
Конвенција о заштити и унапређењу разноликости културних израза; Европска конвенција о култури; Партнерски споразум о
спровођењу пројекта Идентификациона ознаку пројекта ХУСРБ/ 1903/33/ 0110 у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње
Мађарска - Србија и Уговор о донацији ХУСРБ/ 1903/33/ 0110.

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Пројекат је усмерен на подизање свести о важности културне баштине као јавног добра међу младима у прекограничном региону кроз
иновативну употребу медија. Предложени пројекат је у складу са приоритетом 3 Програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија
2014-2020 усмереним на стимулисање сарадње у области туризма и културног наслеђа.
Реализација пројекта обухвата одржавање радионица о конзервацији и очувању културног наслеђа у Новом Саду и Сегедину за
средњошколце и студенте архитектуре и ликовних уметности, студијско путовање за студенте, као и одржавање округлих столова у
којима ће учествовати стручњаци за заштиту културне баштине у Србији и Мађарској. Креирање веб-сајта који прикупља вести и
информације у вези са културном баштином у пограничном региону и онлајн брошуре су такође предвиђени пројектом, као и израда
мобилне апликације односно електоронске туристичке туре.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

ДА
Подизање свести о важности културне баштине као јавног добра међу младима у прекограничном региону кроз иновативну употребу
медија

Циљ 1

170
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Индикатор 1.1

Назив: Број одржаних активности
Извор верификације: интерна евиденција секретаријата

УКУПНА СРЕДСТВА
Базна
0

2021
2

2022
6

2023
0

Коментар: активности су радионице, округли столови, студијска путовања. базна година 2020.
1301 Развој система спорта
1500 Покрајински секретаријат за спорт и омладину
Развој система спорта
Назив
Сектор
13 Спорт и омладина

257.374.603,47
194.797.840,37

Сврха

Програм Развоја система спорта обухвата стварање услова за бављење спортом свих грађанки и грађана АП Војводине, посебно
школског и универзитетског спорта, жена у спорту, особа са инвалидитетом, односно области спортске рекреације, као и унапређење
врхунског спорта са акцентом на подршку перспективним спортистима и спортским стручњацима.

Правни основ

Закона о спорту; Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине; Покрајинска скупштинска одлука о установљавању
награде Аутономне покрајине Војводине и покрајинских признања

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Програм Развоја система спорта обухвата стварање услова за развој спорта који подразумева обезбеђивање минимум услова за бављење
физичким активностима и спортом свих грађанки и грађана Војводине што не подразумева само функционалан и безбедан спортски
простор (објекат) већ и компетентан и мотивисан стручни кадар; квалитетан програм креиран и прилагођен могућностима и узрасту
корисника. Важећим документима и прописима у области спорта дефинисани су приоритети: Развој спорта деце и омладине,
укључујући и школски и универзитетски спорт; Развој и унапређење спортске рекреације, повећање обухвата бављења грађана и
грађанки спортом; Развој и унапређење врхунског спорта; Развој и унапређење спортске инфраструктуре. Реализацијом годишњих и
посебних програма спортских организација, установа и институција са територије АП Војводине стварају се услови за остваривање
дефинисаних циљева.

Циљ 1

Повећање броја спортиста и спортисткиња који се баве физичким активностима и спортом, школским и универзитетским спортом

Индикатор 1.1

Назив: Број спортиста/спортисткиња који се баве спортом и физичким активностима у
спортским организацијама
Извор верификације: Информациони систем спорта у АПВ - еСавези подаци из 2019.
године

Базна

2021

2022

2023

67324

57225

67324

68000

Коментар: Подаци се односе на спортисте/спортисткиње из спортских грана које се финансирају преко годишњих програма њихових
гранских авеза, укупно 56 (50 гранских савеза и 6 савеза у области спорта), Базна година је 2019. година која је усклађена са звршним
рачуном, подаци су достављени за потребе израде Категоризације спортских савеза за 2019. годину
Индикатор 1.2

Назив: Број ученика који су укључени у рад школских спортских секција
Извор верификације: Информациони систем спорта у АПВ - еСавези подаци из 2019.
године

Базна

2021

2022

2023

11100

9753

11100

11300

Коментар: Подаци се односе на спортисте/спортисткиње из спортских грана које се финансирају преко годишњих програма њихових
гранских авеза, укупно 56 (50 гранских савеза и 6 савеза у области спорта), Базна година је 2019. година која је усклађена са звршним
рачуном, подаци су достављени за потребе израде Категоризације спортских савеза за 2019. годину
Индикатор 1.3

Назив: Број ученица које су укључене у рад школских спортских секција
Извор верификације: Информациони систем спорта у АПВ - еСавези подаци из 2019.
године

Базна

2021

2022

2023

10250

9000

10250

10400

Коментар: Подаци се односе на спортисте/спортисткиње из спортских грана које се финансирају преко годишњих програма њихових
гранских авеза, укупно 56 (50 гранских савеза и 6 савеза у области спорта), Базна година је 2019. година која је усклађена са звршним
рачуном, подаци су достављени за потребе израде Категоризације спортских савеза за 2019. годину
Индикатор 1.4

Назив: Број студената укључених у програме физичког вежбања и спорта, као и
спортских такмичења на Универзитету
Извор верификације: Информациони систем спорта у АПВ - еСавези подаци из 2019.
године

Базна

2021

2022

2023

2200

1050

1500

1550

Коментар: Подаци се односе на спортисте/спортисткиње из спортских грана које се финансирају преко годишњих програма њихових
гранских авеза, укупно 56 (50 гранских савеза и 6 савеза у области спорта), Базна година је 2019. година која је усклађена са звршним
рачуном, подаци су достављени за потребе израде Категоризације спортских савеза за 2019. годину
Индикатор 1.5

Назив: Број студенткиња укључених у програме физичког вежбања и спорта, као и
спортских такмичења на Универзитету
Извор верификације: Информациони систем спорта у АПВ - еСавези подаци из 2019.
године Сада
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Базна

2021

2022

2023

750

324

415

420
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Коментар: Подаци се односе на спортисте/спортисткиње из спортских грана које се финансирају преко годишњих програма њихових
гранских авеза, укупно 56 (50 гранских савеза и 6 савеза у области спорта), Базна година је 2019. година која је усклађена са звршним
рачуном, подаци су достављени за потребе израде Категоризације спортских савеза за 2019. годину
Циљ 2
Индикатор 2.1

Повећање броја грађана и грађанки који се баве спортском рекреацијом
Назив: Број учесника различитих програма у области спортске рекреације
Извор верификације: Информациони систем спорта у АПВ - еСавези подаци из 2019.
године

Базна

2021

2022

2023

118899

95106

118899

119520

Коментар: Подаци се односе на спортисте/спортисткиње из спортских грана које се финансирају преко годишњих програма њихових
гранских авеза, укупно 56 (50 гранских савеза и 6 савеза у области спорта), Базна година је 2019. година која је усклађена са звршним
рачуном, подаци су достављени за потребе израде Категоризације спортских савеза за 2019. годину
Индикатор 2.2

Назив: Број учесница различитих програма у области спортске рекреације
Извор верификације: Информациони систем спорта у АПВ - еСавези подаци из 2019.
године

Базна

2021

2022

2023

88028

74823

88028

88528

Коментар: Подаци се односе на спортисте/спортисткиње из спортских грана које се финансирају преко годишњих програма њихових
гранских авеза, укупно 56 (50 гранских савеза и 6 савеза у области спорта), Базна година је 2019. година која је усклађена са звршним
рачуном, подаци су достављени за потребе израде Категоризације спортских савеза за 2019. годину
Индикатор 2.3

Назив: Број спортских организација у оквиру области спортске рекреације
Извор верификације: Информациони систем спорта у АПВ - еСавези подаци из 2019.
године

Базна

2021

2022

2023

121

119

121

123

Коментар: Подаци се односе на спортисте/спортисткиње из спортских грана које се финансирају преко годишњих програма њихових
гранских авеза, укупно 56 (50 гранских савеза и 6 савеза у области спорта), Базна година је 2019. година која је усклађена са звршним
рачуном, подаци су достављени за потребе израде Категоризације спортских савеза за 2019. годину
Циљ 3
Индикатор 3.1

Повећање броја спортиста и спортских стручњака у циљу постизања врхунских спортских резултата
Назив: Број спортиста са територије АПВ у националним репрезентативним
селекцијама свих узрасних категорија
Извор верификације: Информациони систем спорта у АПВ - еСавези подаци из 2019.
године

Базна

2021

2022

2023

659

560

659

670

Коментар: Подаци се односе на спортисте/спортисткиње из спортских грана које се финансирају преко годишњих програма њихових
гранских авеза, укупно 56 (50 гранских савеза и 6 савеза у области спорта), Базна година је 2019. година која је усклађена са звршним
рачуном, подаци су достављени за потребе израде Категоризације спортских савеза за 2019. годину
Индикатор 3.2

Назив: Број спортисткиња са територије АПВ у националним репрезентативним
селекцијама свих узрасних категорија
Извор верификације: Информациони систем спорта у АПВ - еСавези подаци из 2019.
године

Базна

2021

2022

2023

335

284

335

340

Коментар: Подаци се односе на спортисте/спортисткиње из спортских грана које се финансирају преко годишњих програма њихових
гранских авеза, укупно 56 (50 гранских савеза и 6 савеза у области спорта), Базна година је 2019. година која је усклађена са звршним
рачуном, подаци су достављени за потребе израде Категоризације спортских савеза за 2019. годину
Индикатор 3.3

Назив: Број спортских клубова из АПВ учесника највиших
националних такмичења
Извор верификације: Информациони систем спорта у АПВ - еСавези подаци из 2019.
године

Базна

2021

2022

2023

555

475

555

560

Коментар: Подаци се односе на спортисте/спортисткиње из спортских грана које се финансирају преко годишњих програма њихових
гранских авеза, укупно 56 (50 гранских савеза и 6 савеза у области спорта), Базна година је 2019. година која је усклађена са звршним
рачуном, подаци су достављени за потребе израде Категоризације спортских савеза за 2019. годину
Индикатор 3.4

Назив: Број спортских стручњака који раде са категорисаним спортистима
Извор верификације: Информациони систем спорта у АПВ - еСавези подаци из 2019.
године

Базна

2021

2022

2023

164

139

164

170

Коментар: Подаци се односе на спортисте/спортисткиње из спортских грана које се финансирају преко годишњих програма њихових
гранских авеза, укупно 56 (50 гранских савеза и 6 савеза у области спорта), Базна година је 2019. година која је усклађена са звршним
рачуном, подаци су достављени за потребе израде Категоризације спортских савеза за 2019. годину
Индикатор 3.5

Назив: Број спортских стручњакиња које раде са категорисаним спортистима
Извор верификације: Информациони систем спорта у АПВ - еСавези подаци из 2019.
године

172

Базна

2021

2022

2023

78

66

78

80
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Коментар: Подаци се односе на спортисте/спортисткиње из спортских грана које се финансирају преко годишњих програма њихових
гранских авеза, укупно 56 (50 гранских савеза и 6 савеза у области спорта), Базна година је 2019. година која је усклађена са звршним
рачуном, подаци су достављени за потребе израде Категоризације спортских савеза за 2019. годину
1501 Покрајински завод за спорт и медицину спорта
Назив
Развој система спорта
13 Спорт и омладина
Сектор

62.576.763,10

Сврха

Програм Развоја система спорта обухвата стварање услова за бављење спортом свих грађанки и грађана АП Војводине, посебно
школског и универзитетског спорта, жена у спорту, особа са инвалидитетом, односно области спортске рекреације, као и унапређење
врхунског спорта са акцентом на подршку перспективним спортистима и спортским стручњацима.

Правни основ

Закона о спорту; Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине; Покрајинска скупштинска одлука о установљавању
награде Аутономне покрајине Војводине и покрајинских признања

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Програм Развоја система спорта обухвата стварање услова за развој спорта који подразумева обезбеђивање минимум услова за бављење
физичким активностима и спортом свих грађанки и грађана Војводине што не подразумева само функционалан и безбедан спортски
простор (објекат) већ и компетентан и мотивисан стручни кадар; квалитетан програм креиран и прилагођен могућностима и узрасту
корисника. Важећим документима и прописима у области спорта дефинисани су приоритети: Развој спорта деце и омладине,
укључујући и школски и универзитетски спорт; Развој и унапређење спортске рекреације, повећање обухвата бављења грађана и
грађанки спортом; Развој и унапређење врхунског спорта; Развој и унапређење спортске инфраструктуре. Реализацијом годишњих и
посебних програма спортских организација, установа и институција са територије АП Војводине стварају се услови за остваривање
дефинисаних циљева.

Циљ 1

Повећање броја спортиста и спортисткиња који се баве физичким активностима и спортом, школским и универзитетским спортом

Индикатор 1.1

Назив: Број спортиста/спортисткиња који се баве спортом и физичким активностима у
спортским организацијама
Извор верификације: Информациони систем спорта у АПВ - еСавези подаци из 2019.
године

Базна

2021

2022

2023

67324

57225

67324

68000

Коментар: Подаци се односе на спортисте/спортисткиње из спортских грана које се финансирају преко годишњих програма њихових
гранских авеза, укупно 56 (50 гранских савеза и 6 савеза у области спорта), Базна година је 2019. година која је усклађена са звршним
рачуном, подаци су достављени за потребе израде Категоризације спортских савеза за 2019. годину
Индикатор 1.2

Назив: Број ученика који су укључени у рад школских спортских секција
Извор верификације: Информациони систем спорта у АПВ - еСавези подаци из 2019.
године

Базна

2021

2022

2023

11100

9753

11100

11300

Коментар: Подаци се односе на спортисте/спортисткиње из спортских грана које се финансирају преко годишњих програма њихових
гранских авеза, укупно 56 (50 гранских савеза и 6 савеза у области спорта), Базна година је 2019. година која је усклађена са звршним
рачуном, подаци су достављени за потребе израде Категоризације спортских савеза за 2019. годину
Индикатор 1.3

Назив: Број ученица које су укључене у рад школских спортских секција
Извор верификације: Информациони систем спорта у АПВ - еСавези подаци из 2019.
године

Базна

2021

2022

2023

10250

9000

10250

10400

Коментар: Подаци се односе на спортисте/спортисткиње из спортских грана које се финансирају преко годишњих програма њихових
гранских авеза, укупно 56 (50 гранских савеза и 6 савеза у области спорта), Базна година је 2019. година која је усклађена са звршним
рачуном, подаци су достављени за потребе израде Категоризације спортских савеза за 2019. годину
Индикатор 1.4

Назив: Број студената укључених у програме физичког вежбања и спорта, као и
спортских такмичења на Универзитету
Извор верификације: Информациони систем спорта у АПВ - еСавези подаци из 2019.
године

Базна

2021

2022

2023

2200

1050

1500

1550

Коментар: Подаци се односе на спортисте/спортисткиње из спортских грана које се финансирају преко годишњих програма њихових
гранских авеза, укупно 56 (50 гранских савеза и 6 савеза у области спорта), Базна година је 2019. година која је усклађена са звршним
рачуном, подаци су достављени за потребе израде Категоризације спортских савеза за 2019. годину
Индикатор 1.5

Назив: Број студенткиња укључених у програме физичког вежбања и спорта, као и
спортских такмичења на Универзитету
Извор верификације: Информациони систем спорта у АПВ - еСавези подаци из 2019.
године Сада

Базна

2021

2022

2023

750

324

415

420

Коментар: Подаци се односе на спортисте/спортисткиње из спортских грана које се финансирају преко годишњих програма њихових
гранских авеза, укупно 56 (50 гранских савеза и 6 савеза у области спорта), Базна година је 2019. година која је усклађена са звршним
рачуном, подаци су достављени за потребе израде Категоризације спортских савеза за 2019. годину
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Циљ 2
Индикатор 2.1

Повећање броја грађана и грађанки који се баве спортском рекреацијом
Назив: Број учесника различитих програма у области спортске рекреације
Извор верификације: Информациони систем спорта у АПВ - еСавези подаци из 2019.
године

УКУПНА СРЕДСТВА

Базна

2021

2022

2023

118899

95106

118899

119520

Коментар: Подаци се односе на спортисте/спортисткиње из спортских грана које се финансирају преко годишњих програма њихових
гранских авеза, укупно 56 (50 гранских савеза и 6 савеза у области спорта), Базна година је 2019. година која је усклађена са звршним
рачуном, подаци су достављени за потребе израде Категоризације спортских савеза за 2019. годину
Индикатор 2.2

Назив: Број учесница различитих програма у области спортске рекреације
Извор верификације: Информациони систем спорта у АПВ - еСавези подаци из 2019.
године

Базна

2021

2022

2023

88028

74823

88028

88528

Коментар: Подаци се односе на спортисте/спортисткиње из спортских грана које се финансирају преко годишњих програма њихових
гранских авеза, укупно 56 (50 гранских савеза и 6 савеза у области спорта), Базна година је 2019. година која је усклађена са звршним
рачуном, подаци су достављени за потребе израде Категоризације спортских савеза за 2019. годину
Индикатор 2.3

Назив: Број спортских организација у оквиру области спортске рекреације
Извор верификације: Информациони систем спорта у АПВ - еСавези подаци из 2019.
године

Базна

2021

2022

2023

121

119

121

123

Коментар: Подаци се односе на спортисте/спортисткиње из спортских грана које се финансирају преко годишњих програма њихових
гранских авеза, укупно 56 (50 гранских савеза и 6 савеза у области спорта), Базна година је 2019. година која је усклађена са звршним
рачуном, подаци су достављени за потребе израде Категоризације спортских савеза за 2019. годину
Циљ 3
Индикатор 3.1

Повећање броја спортиста и спортских стручњака у циљу постизања врхунских спортских резултата
Назив: Број спортиста са територије АПВ у националним репрезентативним
селекцијама свих узрасних категорија
Извор верификације: Информациони систем спорта у АПВ - еСавези подаци из 2019.
године

Базна

2021

2022

2023

659

560

659

670

Коментар: Подаци се односе на спортисте/спортисткиње из спортских грана које се финансирају преко годишњих програма њихових
гранских авеза, укупно 56 (50 гранских савеза и 6 савеза у области спорта), Базна година је 2019. година која је усклађена са звршним
рачуном, подаци су достављени за потребе израде Категоризације спортских савеза за 2019. годину
Индикатор 3.2

Назив: Број спортисткиња са територије АПВ у националним репрезентативним
селекцијама свих узрасних категорија
Извор верификације: Информациони систем спорта у АПВ - еСавези подаци из 2019.
године

Базна

2021

2022

2023

335

284

335

340

Коментар: Подаци се односе на спортисте/спортисткиње из спортских грана које се финансирају преко годишњих програма њихових
гранских авеза, укупно 56 (50 гранских савеза и 6 савеза у области спорта), Базна година је 2019. година која је усклађена са звршним
рачуном, подаци су достављени за потребе израде Категоризације спортских савеза за 2019. годину
Индикатор 3.3

Назив: Број спортских клубова из АПВ учесника највиших
националних такмичења
Извор верификације: Информациони систем спорта у АПВ - еСавези подаци из 2019.
године

Базна

2021

2022

2023

555

475

555

560

Коментар: Подаци се односе на спортисте/спортисткиње из спортских грана које се финансирају преко годишњих програма њихових
гранских авеза, укупно 56 (50 гранских савеза и 6 савеза у области спорта), Базна година је 2019. година која је усклађена са звршним
рачуном, подаци су достављени за потребе израде Категоризације спортских савеза за 2019. годину
Индикатор 3.4

Назив: Број спортских стручњака који раде са категорисаним спортистима
Извор верификације: Информациони систем спорта у АПВ - еСавези подаци из 2019.
године

Базна

2021

2022

2023

164

139

164

170

Коментар: Подаци се односе на спортисте/спортисткиње из спортских грана које се финансирају преко годишњих програма њихових
гранских авеза, укупно 56 (50 гранских савеза и 6 савеза у области спорта), Базна година је 2019. година која је усклађена са звршним
рачуном, подаци су достављени за потребе израде Категоризације спортских савеза за 2019. годину
Индикатор 3.5

Назив: Број спортских стручњакиња које раде са категорисаним спортистима
Извор верификације: Информациони систем спорта у АПВ - еСавези подаци из 2019.
године

Базна

2021

2022

2023

78

66

78

80

Коментар: Подаци се односе на спортисте/спортисткиње из спортских грана које се финансирају преко годишњих програма њихових
гранских авеза, укупно 56 (50 гранских савеза и 6 савеза у области спорта), Базна година је 2019. година која је усклађена са звршним
рачуном, подаци су достављени за потребе израде Категоризације спортских савеза за 2019. годину
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1500 Покрајински секретаријат за спорт и омладину
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 13011001
ПА
13011001 Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину
Програм
1301 Развој система спорта
Функција
810 - Услуге рекреације и спорта

85.000.000,00

Сврха

Програмска активност покрајинских гранских савеза од значаја за АП Војводину омогућава стварање услова за унапређење врхунског
спорта кроз финасирање годишњих програма покрајинских спортских савеза са посебним освртом на стипендирање перспективних
спортиста/јуниора и кадета АП Војводине.

Правни основ

Закон о спорту , Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине; Покрајинска скупштинска одлука о установљавању
награде Аутономне покрајине Војводине и покрајинских признања

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Програмска активност покрајинских гранских савеза од значаја за АП Војводину обухвата подршку годишњим програмима
покрајинксих гранских савеза као и подршку перспективним спортистима.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

НЕ
Унапређење рада покрајинских спортских савеза од значаја за АПВ
Назив: Број финансираних покрајинских спортских савеза кроз
годишње програме
Извор верификације: Финансијски извештај за текућу годину

Базна

2021

2022

2023

56

55

55

55

Коментар: Решење о висини одобрених средстава за годишње програме покрајинских гранских савеза и покрајинских савеза у области
спорта који се финансирају из буџета АП Војводине за 2019. године је узето као базна вредност која је усклађена са завршним рачуном.
Индикатор 1.2

Назив: Проценат* повећања опредељених средстава за финансирање годишњих
програма покрајинских спортких савеза
Извор верификације: Финансијски извештај за текућу годину

Базна

2021

2022

2023

45

59

60

60

Коментар: *Проценат је изражен у односу на средства за финасирање програмских активности из области спорта. Решење о висини
одобрених средстава за годишње програме покрајинских гранских савеза и покрајинских савеза у области спорта који се финансирају из
буџета АП Војводине за 2019. године је узето као базна вредност која је усклађена са завршним рачуном.
Циљ 2
Индикатор 2.1

Циљ 3
Индикатор 3.1

Унапређење стручног рада у организацијама у области спорта са територије АПВ
Назив: Број одржаних едукација, стручних семинара и сл.
Извор верификације: Извештаји покрајинских спортских савеза
Коментар: Базна вредност је из 2019. године која је усклађена са завршним рачуном.
Повећање броја перспективних и талентованих спортиста у АПВ
Назив: Број освојених медаља спортиста на великим међународним такмичењима у
узрасту 14-20 година
Извор верификације: Информациони систем спорта у АПВ - еСавези подаци из 2019.
године

Базна
170

2021
110

2022
145

2023
170

Базна

2021

2022

2023

13

11

12

13

Коментар: Подаци се односе на спортисте/спортисткиње из спортских грана које се финансирају преко годишњих програма њихових
гранских авеза, укупно 56 (50 гранских савеза и 6 савеза у области спорта), Базна година је 2019. година која је усклађена са звршним
рачуном, подаци су достављени за потребе израде Категоризације спортских савеза за 2019. годину
Индикатор 3.2

Назив: Број освојених медаља спортисткиња на великим међународним такмичењима у
узрасту 14-20 година
Извор верификације: Информациони систем спорта у АПВ - еСавези подаци из 2019.
године

Базна

2021

2022

2023

12

9

10

12

Коментар: Подаци се односе на спортисте/спортисткиње из спортских грана које се финансирају преко годишњих програма њихових
гранских авеза, укупно 56 (50 гранских савеза и 6 савеза у области спорта), Базна година је 2019. година која је усклађена са звршним
рачуном, подаци су достављени за потребе израде Категоризације спортских савеза за 2019. годину
Индикатор 3.3

Назив: Број такмичара узраста до 20 година учесника покрајинских такмичења
Извор верификације: Информациони систем спорта у АПВ - еСавези подаци из 2019.
године

Базна

2021

2022

2023

10632

9932

10100

10150

Коментар: Подаци се односе на спортисте/спортисткиње из спортских грана које се финансирају преко годишњих програма њихових
гранских авеза, укупно 56 (50 гранских савеза и 6 савеза у области спорта), Базна година је 2019. година која је усклађена са звршним
рачуном, подаци су достављени за потребе израде Категоризације спортских савеза за 2019. годину
Индикатор 3.4

Назив: Број такмичарки узраста до 20 година учесника покрајинских такмичења
Извор верификације: Информациони систем спорта у АПВ - еСавези подаци из 2019.
године

175

Базна

2021

2022

2023

7685

6532

6720

7685
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Коментар: Подаци се односе на спортисте/спортисткиње из спортских грана које се финансирају преко годишњих програма њихових
гранских авеза, укупно 56 (50 гранских савеза и 6 савеза у области спорта), Базна година је 2019. година која је усклађена са звршним
рачуном, подаци су достављени за потребе израде Категоризације спортских савеза за 2019. годину
1500 Покрајински секретаријат за спорт и омладину
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 13011002
13011002 Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме
42.520.000,00
Програм
1301 Развој система спорта
810 - Услуге рекреације и спорта
Функција
Програмска активност Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме омогућава развој и унапређење спорта у АП
Сврха
Војводини.
Правни основ

Закон о спорту; Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине; Покрајинска скупштинска одлука о установљавању
награде Аутономне покрајине Војводине и покрајинских признања

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Овом програмском активношћу су обухваћени посебни програми: организација спортских такмичења од интереса за АПВ, спречавање
негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање, намештање спортски резултата и др. ), унапређење заштите
зрдавља спортиста, стручно-спортски скупови, истраживачко-развојни и научноистраживачки пројекти, издавање спортских
публикација од значаја за АПВ, награде и признања за постигнуте спортске резултате и допсринос развоју спорта у АПВ, афирмација
жена у спорту, подршка одобреним пројектима за финансирање из фонодва Европске уније и друге потребе и интереси грађана у
области спорта од значаја за АПВ.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

НЕ
Организација спортских такмичења и манифестација од значаја за АПВ
Назив: Број подржаних спортских такмичења и манифестација
Извор верификације: Решење старешине органа по предлогу конкурсне комисије за
текућу годину

Базна

2021

2022

2023

46

31

43

47

Коментар: Решење о висини одобрених средстава за организацију међународних спортских манифестација - посебних програма
покрајинских гранских савеза и покрајинских савеза у области спорта који се финансирају из буџета АП Војводине из 2019. године.
Базна вредснот је усклађена са завршним рачуном.
Циљ 2
Индикатор 2.1

Подршка научноистраживачким пројектима у области спорта
Назив: Број подржаних пројеката
Извор верификације: Решење старешине органа

Базна
0

2021
0

2022
0

2023
0

Коментар: Подршка научноистраживачким пројектима у области спорта који ће почети да се реализују у 2020. години у циљу израде
новог Програма развоја спорта у АП Војводини
Циљ 3

Подршка програмима за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта од значаја за АПВ

Индикатор 3.1

Назив: Број спортиста обухваћених финансираним програмима
Извор верификације: Решења старешине органа по предлогу конкурсне комисије за
конкурсе за финасирање посебних програма

Базна

2021

2022

2023

7435

5427

6250

7435

Коментар: Подаци за базну вредност узети из извештајних образаца (део који се односи на евалуацију) реализованих програма
одобрених на следећим конкурсима у 2019. години: финансирање посебног програма организације међународних такмичења и
манифестација од интереса за АП Војводину; финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту и финасирање посебног
програма којим се Доприноси развоју спорта у АП Војводини.
Индикатор 3.2

Назив: Број спортисткиња обухваћене финансираним програмима
Извор верификације: Решења старешине органа по предлогу конкурсне комисије за
конкурсе за финасирање посебних програма

Базна

2021

2022

2023

8615

6290

7320

8615

Коментар: Подаци за базну вредност узети из извештајних образаца (део који се односи на евалуацију) реализованих програма
одобрених на следећим конкурсима у 2019. години: финансирање посебног програма организације међународних такмичења и
манифестација од интереса за АП Војводину; финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту и финасирање посебног
програма којим се Доприноси развоју спорта у АП Војводини.
Циљ 4
Индикатор 4.1

Побољшање услова за тренажни процес олимпијских кандидата
Назив: Број опремљених покрајинских гранских савеза спортском опремом и
реквизитима
Извор верификације: Информациони систем спорта у АПВ - еСавези

Базна

2021

2022

2023

0

0

0

0

Коментар: Опремањем покрајинских гранских савеза у олимпијским спортовима ствара се предуслов за квалификацију и учешће наших
врхунских спортиста на Олимпијским играма у Токију 2020. године

176

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

1500 Покрајински секретаријат за спорт и омладину
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 13011003
ПА
13011003 Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини
Програм
1301 Развој система спорта
Функција
810 - Услуге рекреације и спорта

2.000.000,00

Сврха

Програмска активност Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини омогућава развој и унапређење школског и
универзитетског спорта у АП Војводини.

Правни основ

Закон о спорту; Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине; Покрајинска скупштинска одлука о установљавању
награде Аутономне покрајине Војводине и покрајинских признања

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Програмска активност Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини обухвата старање услова за унапређење наставе
физичког васпитања и повећање понуде спортских секције и ваннаставних активности, као и повећање одухвата ученика и студената на
школским и универзитетским спортским такмичењима и манифестацијама.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

НЕ
Подршка програмима са циљем повећања понуде школског спорта
Назив: Број финасираних програма са циљем унапређења школских спортских секција
Извор верификације: Решења старешине органа по предлогу конкурсне комисије

Базна
45

2021
38

2022
42

2023
45

Коментар: Подаци узети из 2019. године на основу Одлуке о финансирању посебног програма Афирмације школског и универзитетског
спорта у АП Војводини и Одлуке о финасирању посебног програма којим се Доприноси развоју спорта у АП Војводини
Циљ 2
Индикатор 2.1

Реализација школских и универзитетских спортских такмичења
Назив: Број ученика обухваћених системом школских спортских такмичења
Извор верификације: Информациони систем спорта у АПВ - еСавези подаци из 2019.
године

Базна

2021

2022

2023

22600

11300

22600

22600

Коментар: Подаци се односе на спортисте/спортисткиње из спортских грана које се финансирају преко годишњих програма њихових
гранских авеза, укупно 56 (50 гранских савеза и 6 савеза у области спорта), Базна година је 2019. година која је усклађена са звршним
рачуном, подаци су достављени за потребе израде Категоризације спортских савеза за 2019. годину
Индикатор 2.2

Назив: Број ученица обухваћених системом школских спортских такмичења
Извор верификације: Информациони систем спорта у АПВ - еСавези подаци из 2019.
године

Базна

2021

2022

2023

13600

7800

13600

13600

Коментар: Подаци се односе на спортисте/спортисткиње из спортских грана које се финансирају преко годишњих програма њихових
гранских авеза, укупно 56 (50 гранских савеза и 6 савеза у области спорта), Базна година је 2019. година која је усклађена са звршним
рачуном, подаци су достављени за потребе израде Категоризације спортских савеза за 2019. годину
Индикатор 2.3

Назив: Број студената обухваћених системом универзитетских спортских такмичења
Извор верификације: Информациони систем спорта у АПВ - еСавези подаци из 2019.
године

Базна

2021

2022

2023

900

450

650

900

Коментар: Подаци се односе на спортисте/спортисткиње из спортских грана које се финансирају преко годишњих програма њихових
гранских авеза, укупно 56 (50 гранских савеза и 6 савеза у области спорта), Базна година је 2019. година која је усклађена са звршним
рачуном, подаци су достављени за потребе израде Категоризације спортских савеза за 2019. годину
Индикатор 2.4

Назив: Број студенткиња обухваћених системом универзитетских спортских такмичења
Извор верификације: Информациони систем спорта у АПВ - еСавези подаци из 2019.
године

Базна

2021

2022

2023

750

375

575

750

Коментар: Подаци се односе на спортисте/спортисткиње из спортских грана које се финансирају преко годишњих програма њихових
гранских авеза, укупно 56 (50 гранских савеза и 6 савеза у области спорта), Базна година је 2019. година која је усклађена са звршним
рачуном, подаци су достављени за потребе израде Категоризације спортских савеза за 2019. годину
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

1500 Покрајински секретаријат за спорт и омладину
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 13011005
ПА
13011005 Администрација, управљање и надзор
Програм
1301 Развој система спорта
Функција
810 - Услуге рекреације и спорта
Сврха
Правни основ
Одговорно лице

52.969.034,44

Несметано спровођење свих активности које омогућавају редовно пословање и извршавање послова неопходних за функционисање у
оквиру надлежности Секретаријата.
Закон о спорту; Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Обављање послова покрајинске управе у области спорта и омладине, којима се уређују питања од покрајинског значаја у спорту,
физичкој култури и у областима у вези са интересом младих као и извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и
инспекцијског надзора над спровођењем прописа из области спорта.

Капитална
улагања

НЕ

НЕ
Инспекцијски надзор над спровођењем прописа из области спорта
Индикатор 1.1
Назив: Број спортских организација над којима је извршен надзор
Извор верификације: Извештај спортских инспектора
Коментар: Подаци из 2019. године који су усклађени са завршним рачуном
1500 Покрајински секретаријат за спорт и омладину
ПЈ
ПРОЈЕКАТ 13014007
ИПА пројекат
Циљ 1

Базна
42

2021
30

2022
30

13014007 Подршка спортским и физичким активностима девојчица - Активне девојчице
Програм
Функција

2023
30

9.347.310,00

1301 Развој система спорта
810 - Услуге рекреације и спорта

Сврха

Сврха пројекта је подршка спортским и физичким активностима девојчица основно школског узраста у пограничном региону између
Србије и Мађарске кроз набавку спортске опреме за основне школе, едукацију наставника физичког васпитања и спортских стручњака
који се баве женском популацијом у спорту, израдом мобилне апликације у вези са доступношћу спортског програма за девојчице на
териорији АП Војводине, као и кроз едукативне кампове за девојчице и др.

Правни основ

Уговор о давању ЕУ субвенција - Интеррег - ИПА ЦБЦ прекогранична сарадња Републике Мађарске и Србије

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Родна неравноправност између дечака и девојчица који се баве спортом почиње већ у узрасту од 8 година и наставља да напредује са
преласком девојчица у средњу школу. Имајући наведено у виду, основни циљ пројекта је подршка сарадњи у области спорта како би се
развили заједнички приступи који би се бавили питањем ниског нивоа физичке активности девојчица основно школског узраста (од 7-15
година) у прекограничном региону, што би омогућило њихову позитивну везу са спортом као кључним фактором за вођење здравог
начина живота. Главне пројектне активности укључују: Истраживање о препрекама које доприносе ниском нивоу физичке активности
међу девојчицама; Развој наставног материјала са превођењем и штампањем; Организовање радионица; Набавка спортске опреме и
реквизита; Организовање пробних часова физичког васпитања и спортских тренинга за девојчице; Прикупљање података о спортским
дешавањима за девојчице у региону и пратеће развијање апликације за паметне телефоне и таблете; Организовање менторског програма;
Учешц´е у иницијативи Европске комисије ,,Европска недеља спорта"; Организовање два регионална кампа за девојчице. Пројекат
траје 24 месеца и покрива подручје Војводине и жупаније Чонград. Различите циљне групе се састоје од актера релевантних за тему
којом се пројекат бави и укључиће и девојчице основних школа, наставнике физичког васпитања, тренере из локалних спортских
клубова и спортске експерте. Такође, породице и школске заједнице су идентификоване као индиректна циљна група корисна за
пројекат. Резултати који ће произићи из пројекта су побољшане вештине и компетенције наставника, тренера и спортских стручњака у
основним школама; Побољшани материјални услови спортских објеката у пројектном подручју за реализацију наставе и спортских
активности; Повећана свест о доступности спортских програма за девојчице у пројектној области; Организована два регионална кампа
за девојчице у прекограничном региону. Сви исходи показују снажан прекогранични ефекат.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

ДА
Повећане свести о доступности спортских програма за девојчице у АП Војводини
Назив: Израђена апликација за таблете и паметне телефоне
Извор верификације: Извештај о броју преузетих апликација

Базна
1

2021
0

2022
0

2023
0

Коментар: Кроз прикупљање података о спортским програмима за девојчице као и развој апликације за таблете и паметне телефоне
омогућиће се доступност спортским програма за девојчице
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

1500 Покрајински секретаријат за спорт и омладину
ПРОЈЕКАТ 13015008
ПЈ
13015008 Друштвена интеграција кроз параспорт - Параинспирисани!
Програм
1301 Развој система спорта
Функција
810 - Услуге рекреације и спорта

2.961.495,93

Сврха

Подршка друштвеној интеграцији кроз подстицање одрживих спортских размена како би се повећало учешће особа са физичким
инвалидитетом у спорту у прекограничном региону.

Правни основ

Уговор о додели бесповратне помоћи за спољашње активности Европске Уније број 48-00-00046/2016-28-4 у овкиру Програма
прекограничне сарадње Србија - Босна и Херцеговина, 2014-2020 у оквиру Инструмента за претприступну помоћ (ИПА 2), издвајање
2014, 2015 и 2016

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Пројекат је фокусиран на побољшање стања циљне групе односно особа са инвалидитетом и укупне остељивости становништва на
идентификовани проблем као и повећање културне, туристичке и спортске понуде и потенцијала размене у региону. Циљ је стварање
предуслова за развој спорта усмерен на особе са физичким инвалидитетом кроз набавку спортске опреме, повећање професионалних
компетенција и институционалних капацитета, промовисање параспорта на спортским догађајима везаним за инвалидитет. Главне
пројектне активности укључују: набавку спортске опреме која је потребна за тренинге спортиста са инвалидитетом; обуку спортских
професионалаца која има за циљ да повећа професионалне квалификације и вештине за рад са особама са инвалидитетом кроз
истраживање и материјал за обуку, спровођењем едукација и промовисањем спорта за спортисте са инвалидитетом; ангжовањем
спортских асистената у циљу јачања институционалних капацитета локалних корисника који раде са особама са инвалидитетом;
организација симпозијума о резултатима истраживања као и представљање могућности финансирања спорта на локалном нивоу,
иновације у полтици и нови приступи обуци за повећање укључености физички хендикепираних у професионалне и рекреативне
спортове; организација егзибиционих мечева за особе са инвалидитетом у којима се играју параолимпијски спортови у Србији и Босни
и Херцеговини (стони тенис, седећа одбојка).

Капитална
улагања

ДА

ИПА пројекат

ДА

Циљ 1

Стварање предуслова за развој спорта усмерен на особе са физичким инвалидитетом кроз набавку спортске опреме и повећање
професионалниг компетенција и институционалних капацитета

Индикатор 1.1

Назив: Број обучених спортских стручњака за рад са особама са инвалидитетом у
спорту
Извор верификације: листа присутности, извештај

Базна

2021

2022

2023

20

0

0

0

Коментар: Пројекат почиње са реализацијом од 2019. године, а завршава се у 2020. години и траје 15 месеци.
Циљ 2
Индикатор 2.1

Промовисање параспорта на спортским догађајима везаним за особе са инвалидитетом
Назив: Број организованих спортских догађаја који промовишу спорт особа са
инвалидитетом
Извор верификације: извештај, фотографије, медијски чланци

Базна

2021

2022

2023

1

0

0

0

Коментар: Пројекат почиње са реализацијом од 2019. године, а завршава се у 2020. години и траје 15 месеци.
1501 Покрајински завод за спорт и медицину спорта
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 13011004
13011004 Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика
становништва у АП Војводини
1301 Развој система спорта
Програм
Функција
810 - Услуге рекреације и спорта
Сврха
Правни основ
Одговорно лице

62.576.763,10

Развој стручног рада и задовољавање стручних потреба у области спорта у АП Војводини.
Покрајинска скупштинска одлука о оснивању Покрајинског завода за спорт и медицину спорта ; Закон о спорту ; Закон о јавним
службама
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У оквиру програмске активности у Заводу се обављају моторичка, изокинетичка, функционална, психолошка тестирања деце, омладине,
студената, одраслих особа, перспективних, талентованих спортиста као и спортско-медицинки прегледи. Завод пружа
стручно-саветодавну помоћи спортистима и спортским стручњацима и стручњацима у спорту и организацијама које се баве
спортско-рекреативним програмима. Завод спроводи стручно усавршавање и оспособљавање бивших спортиста, врши стручни надзор
над стручним радом у области спорта и организује спортске и омладинске кампове.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ
Циљ 1
Индикатор 1.1

УКУПНА СРЕДСТВА

Тестирање моторичких и функционалних способности деце, омладине, студената, перспективних, талентованих спортиста и одраслих
особа.
Назив: Број тестираних спортиста
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Стручни извештај
275
400
400
400
Коментар: Као базна вредност узети су подаци из 2018. година који су усклађени са завршним рачуном

Индикатор 1.2

Назив: Број тестирања спортисткиња
Извор верификације: Стручни извештај

Базна
83

2021
200

2022
200

2023
200

Коментар: Као базна вредност узети су подаци из 2018. година који су усклађени са завршним рачуном. У склопу Пројекта родне
равноправности Завод планира да број истестираних спортисткиња буде што приближнији броју истестираних спортиста.
Индикатор 1.3

Назив: Број спортско-медицинских прегледа
Извор верификације: Лекарски извештај

Базна
3055

2021
3000

2022
3000

2023
3000

2021
330

2022
330

2023
330

Коментар: Као базна вредност узети су подаци из 2018. година који су усклађени са завршним рачуном
Индикатор 1.4

Назив: Број психолошких тестирања
Извор верификације: Стручни извештај психолога

Базна
373

Коментар: Пројекција броја планираних услуга у наредном периоду урађена на основу праћења кретања броја тестираних спортиста у
2018 години у којој је био повећан број психолошких тестирања.Утврђивање психолошких карактеристика (когнитивних, конативних,
мотивационих) спортиста и спортских тимова, нивоа њихове психолошке припремљености за наступе и утврђивање простора за
психолошку интервенцију кроз саветодавно-консултативни рад. Планиран број корисника услуга је заснован на сталном унапређењу
батерије тестова, коришћењу савремене апаратуре у процени психолошког статуса спортиста као и промоцији рада Лабораторије за
психологију спорта кроз учешће на научним скуповима
Индикатор 1.5

Назив: Број психолошких тестирања спортисткиња
Извор верификације: Стручни извештај психолога

Базна
162

2021
100

2022
100

2023
100

Коментар: Као базна вредност узети су подаци из 2018. година који су усклађени са завршним рачуном
Циљ 2
Индикатор 2.1

Унапређење стручног рада у спорту кроз стручно усавршавање, стручно оспособљавање и спровођење редовног и ванредног стручног
надзора над стручним радом у области спорта
Назив: Број учесника у семинарима стручног усавршавања спортиста
Извор верификације: Извештај са семинара и трибина, сертификат

Базна
310

2021
300

2022
300

2023
300

Коментар: Као базна вредност узети су подаци из 2018. година када је на стручним семинарима присутвовало 310 спортских стручњака
и стручњака у спорту и који су усклађени са завршним рачуном.
Индикатор 2.2

Назив: Број учесника у семинарима стручног усавршавања спортисткиње
Извор верификације: Извештај са семинара и трибина, сертификати

Базна
105

2021
100

2022
100

2023
100

2021
60

2022
60

2023
60

2021
30

2022
30

2023
30

Коментар: Као базна вредност узети су подаци из 2018. година који су усклађени са завршним рачуном
Индикатор 2.3

Назив: Број оспособљених спортских стручњака
Извор верификације: Уверење

Базна
64

Коментар: Као базна вредност узети су подаци из 2018. година који су усклађени са завршним рачуном
Индикатор 2.4

Назив: Број оспособљених спортских стручњакиња
Извор верификације: Уверење

Базна
24

Коментар: Као базна вредност узети су подаци из 2018. година који су усклађени са завршним рачуном. У склопу пројекта родне
равноправности Завод планира да број истестираних спортисткиња буде што приближнији броју истестираних спортиста.
Индикатор 2.5

Назив: Број извршених стручних надзора над стручним радом у спорту
Извор верификације: Извештај о надзору

Базна
60

2021
60

2022
60

2023
60

Коментар: Као базна вредност узет је број планираних и извршених редовних надзора над стручним радом спортских стручњака и
клубова из 2018 године и она је 60 и који су усклађени са завршним рачуном.
Циљ 3
Индикатор 3.1

Унапређење услова за бављење спортом и рекреацијом на нивоу локалне самоуправе
Назив: Број одржаних стручних трибина
Извор верификације: Извештај ПЗСМС

Базна
5

Коментар: Као базна вредност узети су подаци из 2018. година који су усклађени са завршним рачуном
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2021
5

2022
5

2023
5

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

1302 Омладинска политика
1500 Покрајински секретаријат за спорт и омладину
Назив
Омладинска политика
Сектор
13 Спорт и омладина
Сврха
Унапређење положаја младих у АП Војводини у свим областима друштвеног живота

16.500.000,00
16.500.000,00

Правни основ

Закон о младима ; Одлука о награђивању даровитих ученика основних и средњих школа ; Национална Стратегија за младе за период од
2015. до 2025. године ; Акциони план политике за младе у АП Војводини за период 2015-2020

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Покрајински секретаријат за спорт и омладину прати и подржава рад удружења младих и за младе, савеза, као и локалних канцеларија
за младе; оснива и координира рад Савета за младе АПВ у складу са законом, припрема програме и предлаже мере за унапређивање
положаја младих у складу са акционим планом политике за младе; подржава пројекте у областима значајним за младе; награђује
даровите младе у АП Војводини и континуирано подржава њихов развој.

Циљ 1
Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

Ефикасно спровођења омладинске политике
Назив: Број подржаних пројеката
Извор верификације: Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе у
АПВ ;
Коментар: Базна вредност је из 2019. године која је усклађена са завршним рачуном.
Назив: Територијална покривеност АП Војводине подржаним пројектима
Извор верификације: Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе у
АПВ током

Базна

2021

2022

2023

93

52

53

55

Базна

2021

2022

2023

62

40

42

48

Коментар: проценат територијалне покривености по градовима и мањим местима из 2019. године
Подизање капацитета канцеларија за младе и омладинских клубова
Назив: Број подржаних канцеларија за младе и омладинских клубова
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Финансијски извештај
20
12
14
15
Коментар: Базна вредност је из 2019. године и усклађена је са завршним рачуном.
Подршка даровитим младима у АП Војводини
Циљ 3
Назив: Број ученика основних и средњих школа којима су додељене награде за
Индикатор 3.1
Базна
2021
2022
2023
постигнуте изузетне резултате на такмичењима
Извор верификације: Предлог одлуке комисије о награђивању даровитих ученика и
46
20
20
20
њихових ментора и Решење Покрајинске владе
Коментар: Базна вредност је из 2019. године и усклађена је са завршним рачуном.
Назив: Број ученица основних и средњих школа којима су додељене награде за
Индикатор 3.2
Базна
2021
2022
2023
постигнуте изузетне резултате на такмичењима
Извор верификације: Предлог одлуке комисије о награђивању даровитих ученика и
37
26
20
20
њихових ментора и Решење Покрајинске владе
Коментар: Базна вредност је из 2019. године и усклађена је са завршним рачуном.
1500 Покрајински секретаријат за спорт и омладину
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 13021001
13021001 Подршка спровођењу омладинске политике
10.000.000,00
1302 Омладинска политика
Програм
Функција
810 - Услуге рекреације и спорта
Сврха
Унапређење положаја младих у АП Војводини
Закон о младима; Национална Стратегија за младе за период од 2015. до 2025. године ; Акциони план политике за младе у АП
Правни основ
Војводини за период 2015-2020
Одговорно лице
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Циљ 2

Индикатор 2.1

Опис

Пружање подршке организацијама младих и за младе и установама који се баве младима, унапређење услова за реализацију њихових
пројеката и активности, умрежавању младих и побољшању услова за учешће у доношењу одлука кроз одржив институционални оквир, а
на основу потреба младих и у партнерству са младима; даље унапређење информисања младих, као и заступљеност омладинских тема у
медијима; даље подстицање и вредновање изузетних испољавања и постигнућа младих у различитим областима; унапређење могућности
младих за квалитетно провођење слободног времена; укључивање младих у различите видове неформалног образовања; оснаживање
младих да усвајају вештине за активно, одговорно и ефикасно управљање каријером; интезиван рад на подстицању и стимулисању кроз
обуке различитих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих; подизање свести младих о здравим стиловима
живота, безбедности и животној средини.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Унапређење области омладинске политике, положај, статус и учешће младих у друштву и квалитета њиховог живота

Индикатор 1.1

Назив: Број младих мушког пола обухваћених одобреним пројектима
Извор верификације: Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе у
АПВ
Коментар: Базна вредност је из 2019. године и усклађена је са завршним рачуном.
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Базна
13800

2021
7300

2022
7300

2023
7300

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

Назив: Број младих женског пола обухваћених одобреним пројектима
Базна
Извор верификације: Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе у
14000
АПВ
Коментар: Базна вредност је из 2019. године и усклађена је са завршним рачуном.
Индикатор 1.3
Назив: Број подржаних пројеката из области омладинске политике
Базна
Извор верификације: Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе у
92
АПВ
Коментар: Базна вредност је из 2019. године и усклађена је са завршним рачуном.
1500 Покрајински секретаријат за спорт и омладину
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 13021002
13021002 Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске
политике
Програм
1302 Омладинска политика
Функција
810 - Услуге рекреације и спорта
Индикатор 1.2

Сврха

Правни основ
Одговорно лице

2021
7300

2022
7300

2023
7300

2021
52

2022
53

2023
55

2.000.000,00

Стварање услова за отварање и подршку функционисања канцеларија за младе са циљем унапређења рада организација за младе,
организација младих и омладинских клубова.
Закон о младима ; Национална Стратегија за младе за период од 2015. до 2025. године ; Акциони план политике за младе у АП
Војводини за период 2015-2020
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Јачање институционалног капацитета за подшку младима, оснивањем канцеларија за младе, које ће спроводити кроз неформални
образовни програма, њихово мотивисање за активно укључивање у друштвени живот, прикупљање и пружање свеобухватних
информација о активностима младих и за младе, као и обезбеђивање адекватних услова за рад, установа које се баве младима (повећање
материјалних ресурса, набавка потребне опреме и сл.), омладинских клубова, удружења младих и за младе.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ
Подизање капацитета канцеларија за младе
Назив: Подизање капацитета канцеларија за младе
Извор верификације: Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе

Циљ 1
Индикатор 1.1

Базна
20

2021
12

2022
13

2023
14

Коментар: Одлука о финансирању пројеката подршке оснивања и оснаживања канцеларија за младе у 2019. години. Базна вредност је из
2019. године и усклађена је са завршним рачуном.
1500 Покрајински секретаријат за спорт и омладину
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 13021003
13021003 Подршка даровитим младима у АП Војводини
Програм
1302 Омладинска политика
810 - Услуге рекреације и спорта
Функција

4.500.000,00

Сврха

Подстицање и вредновање достигнућа младих талената из Војводине у различитим областима рада и стваралаштва, унапређење услова
за рад, даље подстицање успеха и професионалног напредовања

Правни основ

Закон о младима ; Одлука о награђивању даровитих ученика основних и средњих школа

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У оквиру ове програмске активности подржава се прирпема и учешће талената на такмичењу или усавршавању у земљи или
иностранству, побољшање услова за рад и унапређење наставног процеса рада са младим талентима набавком наставне опреме
неопходне за рад са младима и за студијска усавршавања.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ
Побољшање услова за рад, такмичење и напредовање даровитим младима
Назив: Број подржаних даровитих младих
Извор верификације: Извештај реализације Акционог плана политике за младе
Коментар: Базна вредност је из 2019. године и усклађена је са завршним рачуном.
Назив: Број поржаних пројеката
Извор верификације: Извештај реализације Акционог плана политике за младе

Циљ 1
Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

Базна
232

2021
230

2022
235

2023
240

Базна
12

2021
12

2022
13

2023
13

Коментар: Одлука о одобравању средстава по Конкурсу за реализацију програма "Фонд за таленте" за 2019. годину
Циљ 2
Индикатор 2.1

Индикатор 2.2

Препознавање младих талената и њихових награђивање
Назив: Број награђених најуспешнијих ученика који су постигли врхунске резултате на
такмичењима у земљи или иностранству у области науке, технике, уметности
Извор верификације: Решење Покрајинске владе
Коментар: Базна вредност је из 2019. године и усклађена је са завршним рачуном.
Назив: Број награђених најуспешнијих ученица који су постигли врхунске резултате на
такмичењима у земљи или иностранству у области науке, технике, уметности
Извор верификације: Решење Покрајинске владе
Коментар: Базна вредност је из 2019. године и усклађена је са завршним рачуном.
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Базна

2021

2022

2023

46

27

27

27

Базна

2021

2022

2023

37

27

27

27

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ
Индикатор 2.3

Индикатор 2.4

Назив: Број специјално награђених ученика
Извор верификације: Решење Покрајинске владе
Коментар: Базна вредност је из 2019. године и усклађена је са завршним рачуном.
Назив: Број специјално награђених ученица
Извор верификације: Решење Покрајинске владе
Коментар: Базна вредност је из 2019. године и усклађена је са завршним рачуном.

УКУПНА СРЕДСТВА
Базна
5

2021
3

2022
3

2023
3

Базна
1

2021
3

2022
3

2023
3

1303 Развој спортске инфраструктуре
1500 Покрајински секретаријат за спорт и омладину
Развој спортске инфраструктуре
Назив
Сектор
13 Спорт и омладина

41.000.000,00
41.000.000,00

Сврха

Стварање услова за бављење спортом свих грађанки и грађана АП Војводине, посебно школског спорта, жена у спорту, особа са
инвалидитетом осносно спортске рекреације, као и унапређење врхунског спорта са акцентом на подршку перспективним спортистима.

Правни основ

Закон о спорту ; Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја спорта у АП Војводини за период 2016-2018

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Улагање у развој спортске инфраструктуре у смислу изградње, одржавања (санација, адаптација и реконструкција)и опремање
приоритетних спортских објеката за реализацију програма из области школског спорта, спортске рекреације и врхунског спорта.

Циљ 1
Индикатор 1.1

Унапређење квалитета наставе физичког васпитања
Назив: Број школа са извршеним радовима, уграђеном и набављеном опремом и
реквизитима за школску спортску инфраструктуру
Извор верификације: Финансијски извештај

Базна

2021

2022

2023

37

20

28

28

Коментар: Базна вредност је из 2019. године и усклађена је са завршним рачуном. Планирана вредност умањена је у односу на базну
годину и усклађена са пројектованим буџетом.
Циљ 2
Индикатор 2.1

Унапређење услова за бављење спортом грађана на територији АПВ
Назив: Број спортских објеката са извршеним радовима, уграђеном и набављеном
опремом и реквизитима
Извор верификације: Финансијски извештај

Базна

2021

2022

2023

19

5

8

8

Коментар: Базна вредност је из 2019. године и усклађена је са завршним рачуном. Планирана вредност умањена је у односу на базну
годину и усклађена са пројектованим буџетом.
Циљ 3
Индикатор 3.1

Унапређење услова за стварање врхунских спортских постигнућа
Назив: Број тренажних центара са извршеним радовима, уграђеном и набављеном
опремом и реквизитима
Извор верификације: Финансијски извештај

Базна

2021

2022

2023

8

1

3

3

Коментар: Базна вредност је из 2019. године и усклађена је са завршним рачуном. Планирана вредност умањена је у односу на базну
годину и усклађена са пројектованим буџетом.
1500 Покрајински секретаријат за спорт и омладину
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 13031001
13031001 Одржавање и опремање спортских објеката, фискултурних сала и тренажних центара
Програм
Функција
Сврха
Правни основ
Одговорно лице

41.000.000,00

1303 Развој спортске инфраструктуре
810 - Услуге рекреације и спорта
Стварање услова за бављење спортом свих грађанки и грађана АП Војводине, посебно школског спорта, жена у спорту, особа са
инвалидитетом осносно спорта за све, као и унапређење врхунског спорта са акцентом на подршку перспективним спортистима.
Закон о спорту
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Улагање у развој спортске инфраструктуре у смислу изградње, одржавања (санација, адаптација и реконструкција)и опремање
приоритетних спортских објеката за реализацију програма из области школског спорта, спортске рекреације и врхунског спорта.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Повећање броја функционалних школских спортских објеката - фискултурних сала, отворених терена и др.

Индикатор 1.1

Назив: Број изграђених, реконструисаних, адаптираних, санираних фискултурних сала,
отворених терена и друге школске спортске инфраструктуре
Извор верификације: Финансијски извештај

Базна

2021

2022

2023

25

9

13

13

Коментар: Базна вредност је из 2019. године и усклађена је са завршним рачуном. Планирана вредност умањена је у односу на базну
годину и усклађена са пројектованим буџетом.
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ
Индикатор 1.2

Назив: Број опремљених фискултурних сала и других школских спортских објеката
Извор верификације: Финансијски извештај

УКУПНА СРЕДСТВА
Базна
25

2021
11

2022
15

2023
15

Коментар: Базна вредност је из 2019. године и усклађена је са завршним рачуном. Планирана вредност умањена је у односу на базну
годину и усклађена са пројектованим буџетом.
Циљ 2
Индикатор 2.1

Повећање броја функционалних јавних спортских објеката ( отворених/затворених ) доступних грађанима АПВ
Назив: Број изграђених, реконструисаних, адаптираних, санираних јавних спортских
објеката ( отворених/затворених ) доступних грађанима АПВ
Извор верификације: Финансијски извештај

Базна

2021

2022

2023

12

3

5

5

Коментар: Базна вредност је из 2019. године и усклађена је са завршним рачуном. Планирана вредност умањена је у односу на базну
годину и усклађена са пројектованим буџетом.
Индикатор 2.2

Назив: Број опремљених отворених и затворених јавних спортских објеката доступних
грађанима АПВ
Извор верификације: Финансијски извештај

Базна

2021

2022

2023

5

2

3

3

Коментар: Базна вредност је из 2019. године и усклађена је са завршним рачуном. Планирана вредност умањена је у односу на базну
годину и усклађена са пројектованим буџетом.
Циљ 3
Индикатор 3.1

Повећање броја функционалних тренажних центара
Назив: Број санираних, адаптираних, реконструисаних (одржавање) тренажних центара
Извор верификације: Финансијски извештај

Базна
4

2021
0

2022
1

2023
1

Коментар: Базна вредност је из 2019. године и усклађена је са завршним рачуном. Планирана вредност умањена је у односу на базну
годину и усклађена са пројектованим буџетом.
Индикатор 3.2

Назив: Број опремљених тренажниг центара
Извор верификације: Финансијски извештај

Базна
4

2021
1

2022
2

2023
2

Коментар: Базна вредност је из 2019. године и усклађена је са завршним рачуном. Планирана вредност умањена је у односу на базну
годину и усклађена са пројектованим буџетом.
1505 Регионални развој

5.239.567.046,18

1100 Покрајински секретаријат за регионални развој међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

198.944.280,00

Сектор

Регионални развој
15 Економска и развојна политика

Сврха

Економски раст региона кроз кроз јачање институционалног оквира за спровођење Програма развоја АП Војводине

Назив

Правни основ
Одговорно лице

Опис

Закон о регионалном развоју, Просторни план АПВ, Покрајинска скупштинска одлука о оснивању Развојне агенције Војводине, Закон о
улагањима
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Програм Регионални развој је сложен програм развоја који је усмерен на јачање регионалне компоненте општег програма и изградњу
институционалних претпоставки за промоцију и реализацију развојне димензије.У програм регионалног развоја су укључене ЈЛС на
принципу компатибилности развојних циљева. У оквиру овог програма реализоваће се мере креиране уз подршку Развојне агенције
Војводине.

Унапређење равномерног регионалног развоја АПВ
Назив: Број израђених докумената пројектно-техничке документације за развој и
Индикатор 1.1
унапређење пословне инфраструктуре, ревитализацију браунфилд локација и развој
саобраћајне и комуналне инфраструктуре
Извор верификације: извештаји ЈЛС
Коментар: базна година:2020
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине
Назив
Регионални развој
Сектор
15 Економска и развојна политика
Циљ 1

Сврха
Правни основ
Одговорно лице

Опис

Циљ 1
Индикатор 1.1

Базна

2021

2022

2023

10

20

30

30
5.040.622.766,18

Економски раст региона кроз јачање институционалног оквира Аутономне покрајине Војводине
Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине; Закон о регионалном
развоју;
ДИРЕКТОР
Програм обухвата подршку јединицама локалне самоуправе, установама и другим институцијама на територији АП Војводине у
реализацији пројеката од значаја за локални и регионални развој у следећим областима: водопривреда и заштита животне средине,
локални и регионални економски развој, саобраћајна инфраструктура, енергетика и енергетска ефикасност, здравство и социјална
заштита, образовање, ученички и студентски стандард, заштита културног наслеђа, развој спорта и јавно информисање.
Унапређење равномерног регионалног развоја АП Војводине
Назив: Број ЈЛС на чијој територији се реализују пројекти капиталних улагања као
основа за економски раст региона.
Извор верификације: Извештаји ЈЛС
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Базна

2021

2022

2023

22

25

28

30

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

Индикатор 1.2

Циљ 2
Индикатор 2.1

Циљ 3
Индикатор 3.1

Коментар: Базна година 2020
Назив: Повећање просечне нето зараде у ЈЛС са територије АП Војводине
Извор верификације: Годишњи статистички извештај Завода за статистику
Коментар: Базна година 2018

УКУПНА СРЕДСТВА

Базна
47095

2021
57000

2022
60000

2023
64000

Имплементација родно равноправне компоненте у области образовања, ученичког и студентског стандарда
Назив: Број спроведених поступака доделе средстава у којима је имплементиран
критеријум родне равноправности
Извор верификације: Извештај о спроведеним поступцима доделе средстава
Коментар: Базна година 2019.
Утврђивање приоритета за успостављање родне равноправности
Назив: Израда секторске родне анализе
Извор верификације: Израђена секторска родна анализа
Коментар: Базна година 2019.

Базна

2021

2022

2023

0

1

5

10

Базна
0

2021
1

2022
0

2023
0

1100 Покрајински секретаријат за регионални развој међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051001
ПА
15051001 Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области
регионалног развоја
Програм
1505 Регионални развој
411 - Општи економски и комерцијални послови
Функција
Сврха
Јачање институционалног оквира за спровођење регионалне политике.
Закон о регионалном развоју
Правни основ
Одговорно лице
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

32.500.000,00

Опис

Континуирано пружање подршке развоју дугорочне међуопштинске сарадње и обезбеђивање планског, буџетског финансирања
развојних пројеката и програма. Кроз ову програмску активност покрајински секретаријат РРМСЛС активира своје капацитете у правцу
постизања адекватне подршке на институционалном и финансијском плану и предузима мере у циљу подстицања свих актера у
остваривању регионалног развоја.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

Индикатор 1.3

Индикатор 1.4

Циљ 2
Индикатор 2.1

НЕ
Јачање финансијске подршке за реализацију пројеката у области регионалног развоја
Назив: Број реализованих пројеката у ЈЛС прве категорије развијености из АП
Војводине у датој години
Извор верификације: извештаји о реализацији пројеката ЈЛС суфинансираних од
стране Секретаријата
Коментар: базна година: 2018
Назив: Број реализованих пројеката у ЈЛС друге категорије развијености из АП
Војводине у датој години
Извор верификације: извештаји о реализацији пројеката ЈЛС суфинансираних од
стране Секретаријата
Коментар: базна година: 2018
Назив: Број реализованих пројеката у ЈЛС треће категорије развијености из АП
Војводине у датој години
Извор верификације: извештаји о реализацији пројеката ЈЛС суфинансираних од
стране Секретаријата
Коментар: базна година:2018
Назив: Број реализованих пројеката у ЈЛС четврте категорије развијености из АП
Војводине у датој години
Извор верификације: извештаји о реализацији пројеката ЈЛС суфинансираних од
стране Секретаријата
Коментар: базна година:2018
Јачање постојећих акредитованих регионалних развојних агенција
Назив: Број презентација инвестиционих подручја у јединицама локалне самоуправе
Извор верификације: Извештаји акредитованих регионалних развојних агенција
Коментар: базна година:

185

Базна

2021

2022

2023

4

6

6

6

Базна

2021

2022

2023

6

10

10

10

Базна

2021

2022

2023

10

13

13

13

Базна

2021

2022

2023

0

1

1

1

Базна
0

2021
5

2022
0

2023
0

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

1100 Покрајински секретаријат за регионални развој међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051020
15051020 Подршка раду Развојне агенције Војводине
Програм
1505 Регионални развој
411 - Општи економски и комерцијални послови
Функција

103.177.280,00

Сврха

Давање подршке за спровођење развојне политике, пољопривредне политике и политике руралног развоја, као и других јавних политика
у складу са законом, у циљу бржег економског развоја Војводине

Правни основ

Покрајинска скупштинска одлука о оснивању Развојне агенције Војводине д.о.о Нови Сад

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У оквиру овог програма реализоваће се активности које су дефинисане Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Развојне
агенције Војводине, а које се односе на пружање саветодавних услуга - информациони “оне стоп схоп” инвеститорима, са свим
релевантним информацијама неопходним за доношење одлуке и олакшавање процеса инвестирања у Војводини; посредовање између
инвеститора и власника инвестиционих локација, као и привредних друштава на територији Војводине и пружања оперативне помоћи
инвеститорима при настањивању на територији Војводине; маркетинг локације – маркетинг инвестиционог потенцијала Војводине;
пружање пословне едукације свим нивоима власти, као и подршка иницијативама од стране поменутих нивоа власти усмерених на
привлачење страних директних инвестиција; израду стратешких докумената од значаја за праћење и управљање регионалним развојем у
АП Војводини; подизање апликативних и апсорпционих капацитета потенцијалних апликаната; унапређење база података као
аналитичке основе за реализацију свих унапред наведених активности и сл; израду предлога мера за бржи економски и привредни
развој; израду предлога мера за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја, као и политика у другим областима у
складу са законом; вођење евиденције улагача од значаја за АПВ; израду документације за надлежни орган управе који се бави
регионалним развојем, у циљу реализације средстава из буџетског фонда; унапређење одрживости, конкурентности и иновативности
МССП и подршку развоју институционалне и пословне инфраструктуре.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

Циљ 2
Индикатор 2.1

Индикатор 2.2

Индикатор 2.3

НЕ
Подршка економском и регионалном развоју
Назив: Број стратегија / предлога мера / акционих планова
Извор верификације: интернет страница РАВ и интерна документациона база РАВ
Коментар: базна година:2018
Назив: Број студија/извештаја/публикација
Извор верификације: интернет страница РАВ и интерна документациона база РАВ
Коментар: базна година:2018

Базна
3

2021
3

2022
6

2023
6

Базна
16

2021
40

2022
50

2023
55

Промоција привредног потенцијала АП Војводине и укључивање привреде АП Војводине у токове глобалне привреде
Назив: Учешће на стручним форумима, сајмовима, конференцијама, организација роад
схоw посета потенцијалним инвеститорима
Извор верификације: интерна документациона база РАВ
Коментар: базна година:2018
Назив: Број инвестиционих пројеката и локација укључених у базу пројеката
Извор верификације: Извор верификације: интерна документациона база РАВ
Коментар: базна година:2018
Назив: Спровођење Споразума о заједничким наступима АП Војводине и градова на
међународним сајамским манифестацијама
Извор верификације: извештаји РАВ
Коментар: базна година:2018

Базна

2021

2022

2023

30

10

40

45

Базна
70

2021
90

2022
130

2023
140

Базна

2021

2022

2023

3

3

4

5

Циљ 3

Пружање саветодавних и оперативних услуга постојећим и потенцијалним инвеститорима - информациони "оне стоп схоп"

Индикатор 3.1

Назив: Број извршених анализа инвестиционог потенцијала (извештаја)
Извор верификације: интерна документациона база РАВ
Коментар: базна година:2018
Назив: Број остварених директних контакта са инвеститорима
Извор верификације: интерна документациона база РАВ
Коментар: базна година:2018

Индикатор 3.2

Базна
95

2021
100

2022
150

2023
180

Базна
120

2021
70

2022
140

2023
190

Циљ 4

Развој инфраструктрних капацитета и људских ресурса у јединицама локалне самоуправе за привлачење инвестиција

Индикатор 4.1

Назив: Број модула / семинара / радионица РАВ Академија
Извор верификације: интерна документациона база РАВ
Коментар: базна година:2018

186

Базна
0

2021
0

2022
2

2023
2

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ
Циљ 5
Индикатор 5.1

Циљ 6
Индикатор 6.1

Подстицаји привредном и пољопривредном развоју
Назив: Број израђених докумената за буџетски фонд
Извор верификације: интерна документациона база РАВ
Коментар: базна година:2018

УКУПНА СРЕДСТВА

Базна
20

2021
100

2022
100

2023
140

Унапређење одрживости, конкурентности и иновативности ММСП и подршка развоју институционалне и пословне инфраструктуре
Назив: Број одржаних сусрета домаћих привредника у циљу побољшања
конкурентности домаће привреде и развијање базе добављача
Извор верификације: интерна документациона база РАВ
Коментар: базна година:2018

Базна

2021

2022

2023

2

2

7

8

1100 Покрајински секретаријат за регионални развој међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051021
15051021 Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине
Програм
1505 Регионални развој
Функција
411 - Општи економски и комерцијални послови

63.267.000,00

Сврха

Унапређење конкурентности и иновативности корисника средстава који својим пословањем остварују успех на тржишту, развијају се и
повећавају запосленост; повећање вредности и обима промета на домаћем и међународном тржишту; побољшање позиције на домаћем и
страном тржишту; унапређење пословних производних процеса, боље управљање ресурсима и побољшање квалитета производа/услуга.

Правни основ

Закон о улагањима , Закон о регионалном развоју, Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, Покрајинска скупштинска
одлука о покрајинској управи

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

"Програмска активност: "Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине", подразумева реализацију мера креираних уз
подршку Развојне агенције Војводине, а која се спроводи путем финансијских подстицаја привредним субјектима (пре свега микро,
малим и средњим предузећима и задругама) у јавном поступку , према унапред утврђеним критеријумима, мерилима и другим условима
специфичним за појединачне мере у зависности од циља који је постављен, односно који реализацијом треба остварити.
Мере за бржи економски и привредни развој, усмеравају се за:
- унапређење конкурентности привредних субјеката, кроз модернизацију, примену иновативних решења у процесу рада, унапређење
компетентности кроз стандардизацију и сертификацију, унапређење пословних/производних процеса, боље управљање ресурсима и
побољшање квалитета производа/услуга; повећање вредности и обима промета на домаћем и међународном тржишту;
-побољшање позиције на домаћем и страном тржишту;. Истовремено, у мере усмерене на бржи економски и привредни развој
интегришу се и циљеви равномерног регионалног развоја, односно смањења неравномерности у регионалном развоју, а кроз
дефинисање пондера за степен развијености, а кроз механизам одређивања овог критеријума и мерила за његово вредновање у јавном
поступку (путем конкурса).
Критеријуми, мерила и друге елементе битне за дефинисане мере, реализацију и праћење утврђује Скупштина Развојне агенције
Војводине и Покрајинска влада посебним актом.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

Циљ 2
Индикатор 2.1

НЕ
Унапређење и повећање пословних капацитета код корисника подстицаја
Назив: Број корисника који су остварили повећање укупних пословних прихода
Извор верификације: бруто биланси корисника средстава
(годишњи финансијски извештај) "
Коментар: базна година:2018
Реализација нових инвестиционих пројеката на територији АП Војводине
Назив: Број привредних субјеката којима су одобрена средства за набавку производне
опреме
Извор верификације: Интерна база података (евиденција) РАВ
Коментар: базна година:2018

187

Базна

2021

2022

2023

35

25

35

0

Базна

2021

2022

2023

20

25

30

0

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051004
ПА
15051004 Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине
Програм
1505 Регионални развој
Функција
560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту

456.000.000,00

Сврха

Развој и унапређење система интегралног управљања водама и заштите животне средине на територији АП Војводине

Правни основ

Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине; Закон о регионалном
развоју; Закон о заштити животне средине; Покрајинска скупштинска одлука о Програму заштите животне средине Аутономне
покрајине Војводине за период 2016-2025. године; Закон о управљању отпадом; Закон о водама

Одговорно лице

ДИРЕКТОР

Опис

Ова програмска активност обухвата финансирање пројеката у области водоснабдевања, прикупљања, одвођења и пречишћавања
отпадних вода, заштите од штетног дејства вода, заштите, очувања и побољшања квалитета животне средине уопште и подстицања
одрживог развоја.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

НЕ
Унапређење водопривредне инфраструктуре и заштите животне средине
Назив: Проценат укупно обезбеђених средстава за финансирање/суфинансирање
пројеката путем јавних конкурса у односу на обим тражених средстава
Извор верификације: Извештај о одобреним пројектима
Коментар: Базна година је 2019. година
Назив: Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање
пројеката
Извор верификације: Извештај о закљученим уговорима о преносу средстава за
финансирање/суфинансирање пројеката

Базна

2021

2022

2023

35

35

35

35

Базна

2021

2022

2023

75

80

85

90

Коментар: Базна вредност је приказана кумулативно од почетка рада Управе 2015. године закључно са 2019. годином.
Индикатор 1.3

Назив: Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање
пројеката
Извор верификације: Извештај о реализованим уговорима о преносу средстава за
финансирање/суфинансирање пројеката

Базна

2021

2022

2023

62

78

80

85

Коментар: Базна вредност је приказана кумулативно од почетка рада Управе 2015. године закључно са 2019. годином.
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051005
15051005 Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја
Програм
1505 Регионални развој
Функција
474 - Вишенаменски развојни пројекти

287.500.000,00

Сврха

Побољшање услова за динамичан раст инвестиционе активности на територији АП Војводине

Правни основ

Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине; Закон о регионалном
развоју; Закон о локалној самоуправи; Закон о пољопривреди и руралном развоју; Закон о туризму

Одговорно лице

ДИРЕКТОР

Опис

Ова програмска активност обухвата финансирање пројеката усмерених на развој и унапређење пословне и туристичке инфраструктуре
ради повећања регионалне и локалне конкурентности и јачање капацитета локалних самоуправа кроз унапређење сервисних центара за
грађане и привреду.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ
Развој пословне инфраструктуре и унапређење капацитета локалне самоуправе
Назив: Проценат укупно обезбеђених средстава за финансирање/суфинансирање
пројеката путем јавних конкурса у односу на обим тражених средстава
Извор верификације: Извештај о одобреним пројектима
Коментар: Базна година је 2019. година
Назив: Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање
пројеката
Извор верификације: Извештај о закљученим уговорима о преносу средстава за
финансирање/суфинансирање пројеката

Циљ 1
Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

Базна

2021

2022

2023

48

30

30

30

Базна

2021

2022

2023

44

46

50

55

Коментар: Базна вредност је приказана кумулативно од почетка рада Управе 2015. године закључно са 2019. годином.
Индикатор 1.3

Назив: Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање
пројеката
Извор верификације: Извештај о реализованим уговорима о преносу средстава за
финансирање/суфинансирање пројеката
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Базна

2021

2022

2023

37

46

50

55

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

Коментар: Базна вредност је приказана кумулативно од почетка рада Управе 2015. године закључно са 2019. годином.
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051006
ПА
15051006 Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре
1505 Регионални развој
Програм
Функција
450 - Саобраћај

2.234.854.015,70

Сврха

Успостављање ефикасне и одрживе саобраћајне инфраструктуре на територији АП Војводине

Правни основ

Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине; Закон о регионалном
развоју; Закон о безбедности саобраћаја на путевима; Закон о путевима

Одговорно лице

ДИРЕКТОР

Опис

Ова програмска активност обухвата финансирање пројеката изградње, реконструкције, санације и модернизације саобраћајне
инфраструктуре у циљу повећања нивоа безбедности учесника у саобраћају, повећања нивоа саобраћајне приступачности и подстицања
равномерног регионалног развоја.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ
Унапређење саобраћајне инфраструктуре
Назив: Проценат укупно обезбеђених средстава за финансирање/суфинансирање
пројеката путем јавних конкурса у односу на обим тражених средстава
Извор верификације: Извештај о одобреним пројектима
Коментар: Базна година је 2019. година
Назив: Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање
пројеката
Извор верификације: Извештај о закљученим уговорима о преносу средстава за
финансирање/суфинансирање пројеката

Циљ 1
Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

Базна

2021

2022

2023

40

40

40

40

Базна

2021

2022

2023

103

120

130

140

Коментар: Базна вредност је приказана кумулативно од почетка рада Управе 2015. године закључно са 2019. годином.
Индикатор 1.3

Назив: Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање
пројеката
Извор верификације: Извештај о реализованим уговорима о преносу средстава за
финансирање/суфинансирање пројеката

Базна

2021

2022

2023

89

120

130

140

Коментар: Базна вредност је приказана кумулативно од почетка рада Управе 2015. године закључно са 2019. годином.
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051010
15051010 Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда
Програм
Функција
Сврха

129.000.000,00

1505 Регионални развој
960 - Помоћне услуге образовању
Побољшање услова за развој и унапређење квалитета система образовања, ученичког и студентског стандарда на територији АП
Војводине

Правни основ

Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине; Закон о регионалном
развоју; Закон о основама система образовања и васпитања; Закон о предшколском образовању и васпитању; Закон о основном
образовању и васпитању; Закон о средњем образовању и васпитању; Закон о високом образовању; Закон о ученичком и студентском
стандарду; Закон о образовању одраслих

Одговорно лице

ДИРЕКТОР

Опис

Ова програмска активност обухвата финансирање пројеката изградње, доградње, реконструкције, санације, адаптације и опремања
објеката установа предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, установа високог образовања, ученичког и студентског
стандарда, као и неформалног образовања одраслих.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Унапређење, модернизација и побољшање услова рада установа образовања, ученичког и студентског стандарда

Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

Назив: Проценат укупно обезбеђених средстава за финансирање/суфинансирање
пројеката путем јавних конкурса у односу на обим тражених средстава
Извор верификације: Извештај о одобреним пројектима
Коментар: Базна година је 2019. година
Назив: Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање
пројеката
Извор верификације: Извештај о закљученим уговорима о преносу средстава за
финансирање/суфинансирање пројеката

Базна

2021

2022

2023

51

30

30

30

Базна

2021

2022

2023

36

40

45

50

Коментар: Базна вредност је приказана кумулативно од почетка рада Управе 2015. године закључно са 2019. годином.
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ
Индикатор 1.3

Назив: Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање
пројеката
Извор верификације: Извештај о реализованим уговорима о преносу средстава за
финансирање/суфинансирање пројеката

УКУПНА СРЕДСТВА
Базна

2021

2022

2023

33

40

45

50

Коментар: Базна вредност је приказана кумулативно од почетка рада Управе 2015. године закључно са 2019. годином.
Обезбеђивање услова за равноправан приступ квалитетном образовању, ученичком и студентском стандарду свим лицима без обзира на
родну припадност
Индикатор 2.1
Назив: Број одобрених пројеката који испуњавају критеријум родне равноправности
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Извештај о одобреним пројектима
0
1
5
10
Коментар: Базна година је 2019. година.
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051011
15051011 Подршка пројектима у области развоја спорта
539.000.000,00
1505 Регионални развој
Програм
Функција
810 - Услуге рекреације и спорта
Циљ 2

Сврха
Правни основ
Одговорно лице

Стварање услова за бављење спортом и развој врхунског, квалитетног, школског и рекреативног спорта на територији АП Војводине
Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине ; Закон о регионалном
развоју ; Закон о спорту
ДИРЕКТОР

Опис

Ова програмска активност обухвата финансирање пројеката изградње, доградње, реконструкције, санације, адаптације и опремања
јавних и школских спортских објеката.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

НЕ
Унапређење спортске инфраструктуре
Назив: Проценат укупно обезбеђених средстава за финансирање/суфинансирање
пројеката путем јавних конкурса у односу на обим тражених средстава
Извор верификације: Извештај о одобреним пројектима
Коментар: Базна година је 2019. година
Назив: Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање
пројеката
Извор верификације: Извештај о закљученим уговорима о преносу средстава за
финансирање/суфинансирање пројеката

Базна

2021

2022

2023

51

30

30

30

Базна

2021

2022

2023

42

45

50

55

Коментар: Базна вредност је приказана кумулативно од почетка рада Управе 2015. године закључно са 2019. годином.
Индикатор 1.3

Назив: Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање
пројеката
Извор верификације: Извештај о реализованим уговорима о преносу средстава за
финансирање/суфинансирање пројеката

Базна

2021

2022

2023

34

43

45

55

Коментар: Базна вредност је приказана кумулативно од почетка рада Управе 2015. године закључно са 2019. годином.
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051022
15051022 Пројектно планирање
Програм
1505 Регионални развој
Функција
474 - Вишенаменски развојни пројекти

78.792.800,00

Сврха

Унапређење управљања капиталним пројектима од значаја за Аутономну покрајину Војводину

Правни основ

Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине; Закон о регионалном
развоју; Уредба о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката

Одговорно лице

ДИРЕКТОР

Опис

Ова програмска активност обухвата израду инвестиционе и техничке документације неопходне за реализацију капиталних пројеката од
значаја за Аутономну покрајину Војводину у складу са програмским циљевима и јавним политикама Покрајинске владе.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Ефикасно планирање и припрема капиталних пројеката од значаја за Аутономну покрајину Војводину

Индикатор 1.1

Назив: Број припремљених капиталних пројеката - пројектно планирање.
Извор верификације: Извештај о припремљеним пројектима

Базна
1

2021
1

2022
6

Коментар: Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове
изводљивости и обезбеђења потребних средстава за реализацију програмске активности. Базна година је 2019. година.
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ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ
Индикатор 1.2

Назив: Број капиталних пројеката укључених у буџет-пројектно планирање.
Извор верификације: Покрајинска скупштинска одлука о буџету

УКУПНА СРЕДСТВА
Базна
1

2021
1

2022
6

2023
7

Коментар: Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове
изводљивости и обезбеђења потребних средстава за реализацију програмске активности. Базна година је 2019. година.
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине
ПЈ
ПРОЈЕКАТ 15055014
15055014 Набавка 2 дигитална линеарна акцелератора са системом за планирање, РВ системом,
6.475.950,48
дозиметријом и имобилизационим сетом, са адаптацијом простора и системом за планирање, Институт за
онкологију Војводине
1505 Регионални развој
Програм
Функција
760 - Здравство некласификовано на другом месту
Сврха
Унапређење квалитета здравствене заштите у Институту за онкологију Војводине
, Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања АП Војводине ; Закон о регионалном развоју , Закон о
Правни основ
здравственој заштити
Одговорно лице
ДИРЕКТОР
Опис

Пројектом је предвиђена набавка медицинске опреме за потребе Института за онкологију Војводине у складу са закључком Покрајинске
владе о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине.

Капитална
улагања

ДА

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

НЕ
Набавка и испорука медицинске опреме
Назив: % укупно набављене и испоручене медицинске опреме.
Извор верификације: Записник о квантитативном и квалитативном пријему

Базна
99

2021
100

2022
0

2023
0

Коментар: Након обуке запослених запримљена медицинска опрема може се у потпуности ставити у функцију . Базна година је 2019.
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине
ПЈ
ПРОЈЕКАТ 15055015
15055015 Изградња пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине"
Програм
Функција
Сврха

61.000.000,00

1505 Регионални развој
830 - Услуге емитовања и штампања
Развој капацитета и модернизација покрајинског јавног медијског сервиса у функцији остварења јавног интереса у области јавног
информисања

Правни основ

Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине; Закон о регионалном
развоју; Закон о јавним медијским сервисима; Закон о јавном информисању и медијима; Протокол о сарадњи Аутономне покрајине
Војводине и Града Новог Сада ради финансирања пројеката од заједничког интереса број ИИ-020-2/2016-6960 од 03.10.2016. године;
Закључак Покрајинске владе број 401-2593/2017 од 17.05.2017. године; Закључак Покрајинске владе број 401-3570/2016 од 07.09.2016.
године; Закључак о измени закључка Покрајинске владе број 401-4449/2016 од 02.11.2016. године; Закључак Покрајинске владе број
401-5486/2018-1 од 18.07.2018. године; Закључак Покрајинске владе број 06-314/2018 од 26.10.2018. године; Закључак Покрајинске
владе број 031-2/2019/113 од 10.07.2019. године

Одговорно лице

ДИРЕКТОР

Опис

Пословни комплекс Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине" наменски изграђен током 70-их и 80-их година прошлог века
за продукцију, обраду и емитовање различитих програмских садржаја значајно је оштећен током НАТО бомбардовања 1999. године и од
тада није у функцији. Установа тренутно обавља своју делатност у отежаним и неадекватним условима на пет различитих локација.
Изградња новог пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине" је један од приоритетних инфраструктурних
пројеката Покрајинске владе предвиђен у Акционом плану за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020.
године. У складу са урбанистичком и пројектно-техничком документацијом предвиђено је да се реализација пројекта одвија кроз две
фазе, при чему прва фаза подразумева уклањање постојећих објеката на предметној локацији и припрему терена за изградњу, док друга
фаза подразумева изградњу новог објекта. Пројектом за грађевинску дозволу предвиђена је изградња главног пословног објекта
спратности Су+П+3+(1) нето површине 14.843,99 м2 и бруто површине 17.523,10 м2, изградња помоћних инфраструктурних објеката и
спољно уређење објекта. Средства за реализацију пројекта намењена су за финансирање извођења радова и стручни надзор. Пројекат је
у фази реализације.

Капитална
улагања

ДА

ИПА пројекат
Циљ 1

Индикатор 1.1

НЕ
Стварање адекватних услова за функционално и квалитетно обављање делатности покрајинског јавног медијског сервиса кроз изградњу
новог пословног објекта
Назив: % изведених радова на уклањању постојећих објеката на парцели предвиђеној
Базна
2021
2022
2023
за изградњу новог пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија
Војводине"
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Индикатор 1.2

Индикатор 1.3

Извор верификације: Решење о уклањању објеката; извештај о реализацији пројекта;
привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова
Коментар: Базна година је 2017. година.
Назив: % изведених радова на изградњи новог пословног објекта Јавне медијске
установе "Радио-телевизија Војводине" - прва етапа
Извор верификације: Грађевинска дозвола; извештај о реализацији пројекта;
привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова;
употребна дозвола
Коментар: Базна година је 2019. година.
Назив: % изведених радова на изградњи новог пословног објекта Јавне медијске
установе "Радио-телевизија Војводине" - друга и трећа етапа
Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације;
окончана ситуација; записник о примопредаји радова; употребна дозвола

УКУПНА СРЕДСТВА
100

0

0

0

Базна

2021

2022

2023

100

0

0

0

Базна

2021

2022

2023

75

100

0

0

Коментар: Динамика реализације пројекта је условљена уговореном динамиком извођења радова. Базна година је 2019. година.
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине
ПЈ
ПРОЈЕКАТ 15055023
15055023 Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде "Народно позориште-Народно
казалиште-Нéпсзíнхáз" у Суботици
Програм
1505 Регионални развој
Функција
820 - Услуге културе
Сврха
Стварање могућности за интензиван, континуиран и усклађен културни развој

400.000.000,00

Правни основ

Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине; Закон о регионалном
развоју; Закон о култури; Закон о културним добрима

Одговорно лице

ДИРЕКТОР

Опис

Објекат суботичког позоришта, као најстаријег позоришта на простору некадашње Југославије, изворно је конципиран као склоп две
функционалне целине - хотела и позоришта, према пројектима Јаноша Шкултетија из 1845. године. Објекат изграђен 1854. године, као
јединствена архитектонска композиција са репрезентативним прочељем, монументалним централним степеништем и балском двораном,
проглашен је за непокретно културно добро као споменик културе од великог значаја. Током историје обављено је више грађевинских
интевенција на објекту од чега су најзначајније адаптације и доградње из периода 1904-1907. године, након пожара 1915. године и
адаптација позоришта у периоду 1926-1927. година, након чега је у функционалном и грађевинском смислу објекат углавном задржао
изглед све до реконструкције започете 2007. године, која је и даље у току.
Укупна новопројектована површина објекта износи 14.632,30 м2. Објекат је подељен на четири просторне целине: заштићени део
објекта, део намењен јавним, услужним, управним и административним садржајима, простор намењен извођачима са техничким
просторијама и сценско-гледалишни простор. Реализацијом пројекта обезбеђује се добијање новог употребног садржаја за
позоришну-сценску делатност увођењем нових концепцијских решења са аспекта савремених достигнућа из ове области, добијање
употребних садржаја за музичка, концертна, сценска извођења у постојећим деловима објекта, рестаурација делова објекта према
нивоима заштите објекта као културног добра од великог значаја и реконструкција и санација делова објекта на основу
грађевинско-конструктивног стања. Пројекат се финансира средствима Републике Србије, Аутономне покрајине Војводине и Града
Суботице. Пројекат је у фази реализације.

Капитална
улагања

ДА

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

НЕ
Обезбеђивање адекватних услова за функционално и квалитетно обављање делатности установе ради остварења права грађана у области
културе
Назив: % изведених радова на адаптацији, реконструкцији и доградњи објекта - ВИИ
Базна
2021
2022
2023
фаза
Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације;
85
100
0
0
окончана ситуација; записник о примопредаји радова
Коментар: Динамика реализације пројекта је условљена уговореном динамиком извођења радова. Базна година је 2019. година.

Индикатор 1.2

Назив: % изведених радова на адаптацији, реконструкцији и доградњи објекта - ВИИИ
фаза
Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације;
окончана ситуација; записник о примопредаји радова

Базна

2021

2022

2023

30

100

0

0

Коментар: Динамика реализације условљена је динамиком обезбеђења средстава за финансирање. Базна година је 2019. година.

192

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине
ПРОЈЕКАТ 15055028
ПЈ
15055028 Изградња објекта Студентског културног центра у Новом Саду
Програм
1505 Регионални развој
Функција
960 - Помоћне услуге образовању

УКУПНА СРЕДСТВА

150.000.000,00

Сврха

Развој капацитета и модернизација установа студентског стандарда у функцији обезбеђења материјалних, културних, социјалних и
других услова којима се подстиче стицање образовања, друштвена укљученост и свестрани развој личности студената

Правни основ

Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине ; Закон о регионалном
развоју ; Закон о ученичком и студентском стандарду

Одговорно лице

ДИРЕКТОР

Опис

Студентски културни центар Нови Сад, као установа студентског стандарда чији је оснивач АП Војводина, обезбеђује организовање и
извођење програма у области културе, уметности и науке ради подстицања културног, уметничког и научног стваралаштва студената и
задовољавања њихових културних потреба.
Програмско деловање установе одвија се кроз књижевно, позоришно, музичко и ликовно стваралаштво са посебним акцентом на
афирмисање младих уметника и стваралаца и инсистирањем на правим уметничким вредностима, чиме врши образовну улогу код
младих.
Активности установе истовремено подразумевају и сарадњу са афирмисаним уметницима, а промоцију младих уметника у свим
областима деловања, установа остварује пре свега кроз сарадњу са Академијом уметности у Новом Саду и бројним културним и
студентским организацијама, другим институцијама, удружењима и неформалним групама.
Једна од важнијих области деловања Студентског културног центра у Новом Саду јесте продукција сценског програма и позоришних
представа, музичких, филмских и стрип фестивала, штампаних и музичких издања, организација концерата, изложби и других
културних програма.
Међутим, од свог оснивања 1993. године до данас, установа нема адекватан простор за програмско деловање и функционисање и своју
делатност обавља у изнајмљеним просторијама.
Имајући у виду да је Студентски културни центар установа од великог значаја за културни живот младих у Новом Саду и да и у
отежаним условима рада обезбеђује квалитетну понуду на културној мапи Новог Сада, неопходно је обезбедити одговарајући простор
који ће омогућити стабилност и континуитет рада установе и развој нових културних програма и садржаја.
Пројектом је предвиђена изградња новог објекта Студентског културног центра у Новом Саду укупне бруто површине око 4.000 м2 у
оквиру Универзитетског комплекса. Новопројектовани објекат ће садржати концертну салу са пратећим садржајима, галеријски
простор, административни простор, гаражу и техничке просторије.

Капитална
улагања

ДА

НЕ
Стварање адекватних услова за функционално и квалитетно обављање делатности Установе Студентског културног центра у Новом
Циљ 1
Саду путем изградње новог објекта
Назив: % изведених радова на изградњи новог објекта Студентског културног центра у
Индикатор 1.1
Базна
2021
2022
2023
Новом Саду
Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације;
0
25
100
0
окончана ситуација; записник о примопредаји радова; употребна дозвола
Коментар: Базна година је 2020. година.
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине
ПЈ
ПРОЈЕКАТ 15055030
15055030 Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља у општини Мали
194.000.000,00
Иђош
Програм
1505 Регионални развој
Функција
520 - Управљање отпадним водама
ИПА пројекат

Сврха

Развој и унапређење система интегралног управљања водама и заштите животне средине на територији општине Мали Иђош

Правни основ

Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине; Закон о регионалном
развоју; Закон о заштити животне средине; Закон о водама

Одговорно лице

ДИРЕКТОР
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УКУПНА СРЕДСТВА

Опис

Проблем евакуације и пречишћавања отпадних вода у насељеним местима Мали Иђош, Фекетић и Ловћенац присутан је и решава се
дуги низ година. Планским документима за наведена насеља предвиђен је сепаратни систем каналисања, који подразумева посебно
прикупљање и евакуацију отпадних, а посебно атмосферских вода. Пречишћавање отпадних вода планира се на централном постројењу
које ће бити заједничко за сва три насеља.
Према последњем попису становништва општина Мали Иђош има 12.290 становника, од чега се у насељеном месту Мали Иђош налази
5.009 становника, у Фекетићу 4.075, а у Ловћенцу 3.211 становника. У насељима постоји више индустријских погона мањег капацитета
који су базирани на преради меса и пољопривредних производа.
Пројектом је предвиђена изградња постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) пре испуштања у реципијент - водоток реке
Криваје, са пратећим објектима и инфраструктуром на катастарским парцелама број 5872, 5955 и 5957. К.О. Фекетић, укупног
капацитета 20.000 ЕС.
Пројектовани процес пречишћавања подразумева дисконтинуални шаржни поступак пречишћавања отпадних вода са истовременом
нитрификацијом, денитрификацијом и уклањањем фосфора биолошким и хемијским методама и аеробном стабилизацијом муља.
Постројење за пречишћавање отпадних вода обухвата процесе на линији воде и линији муља. Опрема на обе линије је пројектована тако
да задовољи пун капацитет, али и да ради несметано са мањим дотоком воде.
Техничка документација за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода је израђена.
Пројекат је у фази реализације.

Капитална
улагања

ДА

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Обезбеђивање услова за пречишћавање отпадних вода за 20.000 ЕС на територији општине Мали Иђош

Индикатор 1.1

Назив: % изведених радова на изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода
Извор верификације: Грађевинска дозвола; извештај о реализацији пројекта;
привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова;
употребна дозвола

Базна

2021

2022

2023

4

100

0

0

Коментар: Динамика реализације пројекта је условљена уговореном динамиком извођења радова. Базна година је 2019. година.
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине
ПЈ
ПРОЈЕКАТ 15055031
15055031 Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бачка Топола
Програм
1505 Регионални развој
Функција
520 - Управљање отпадним водама

154.000.000,00

Сврха

Развој и унапређење система интегралног управљања водама и заштите животне средине на територији општине Бачка Топола

Правни основ

Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине; Закон о регионалном
развоју; Закон о заштити животне средине; Закон о водама

Одговорно лице

ДИРЕКТОР

Опис

Проблем евакуације и пречишћавања отпадних вода у насељеним местима Бачка Топола, Бајша и Зобнатица присутан је и решава се
дуги низ година. Канализациона мрежа ових насеља предвиђена је по сепаратном систему, са одвојеним одвођењем атмосферских вода.
Тренутни степен изграђености система сепаратне канализације у Бачкој Тополи износи око 30% (у односу на дужину улица), односно
15% (у односу на прикључени број становника). Насеља Зобнатица и Бајша тренутно не располажу канализационим системима.
Индивидуалне септичке јаме су и даље доминатни пријемници отпадних вода целог разматраног подручја. Насеље Бачка Топола
располаже са неколико индустријских капацитета од значаја за продукцију отпадних вода које, по карактеру, представљају вишеструко
веће загађење од отпадних вода насеља.
Пројектом је предвиђена изградња постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) пре испуштања у реципијент - водоток реке
Криваје, са пратећим објектима и инфраструктуром на катастарској парцели број 3262 К.О. Бачка Топола.
Узимајући у обзир динамику изградње канализационе мреже, као и динамику прикључења корисника, усвојена је фазна изградња
постројења за пречишћавање отпадних вода, при чему би се у првој фази покрило 50% крајњих корисника, уз додавање по 25% у другој
и трећој фази. Према томе, рачуна се са прикључењем 8000 становника и пратеће индустрије у првој фази, уз додавање по 4000
становника и пратеће индустрије у другој и трећој фази.
Техничка документација за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода је израђена.

Капитална
улагања

ДА

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Обезбеђивање услова за пречишћавање отпадних вода за 20.000 ЕС на територији општине Бачка Топола

Индикатор 1.1

Назив: % изведених радова на изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода
Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације;
окончана ситуација; записник о примопредаји радова; употребна дозвола
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Базна

2021

2022

2023

0
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0

0

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
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УКУПНА СРЕДСТВА

Коментар: Динамика реализације пројекта је условљена уговореном динамиком извођења радова. Базна година је 2019. година.
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине
ПРОЈЕКАТ 15055032
ПЈ
15055032 Реконструкција и доградња постојећих објеката и изградња нових објеката у оквиру комплекса
дворца Хертеленди у Бочару, Општина Нови Бечеј
Програм
1505 Регионални развој
960 - Помоћне услуге образовању
Функција
Сврха
Обезбеђивање подстицајног окружења за целовити развој деце

40.000.000,00

Правни основ

Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине; Закон о регионалном
развоју; Закон о основама система образовања и васпитања; Закон о предшколском образовању и васпитању; Закон о основном
образовању и васпитању

Одговорно лице

ДИРЕКТОР

Опис

Дворац Хертеленди - Бајер је монументална приземна грађевина изграђена почетком ХХ века у сецесионом стилу у насељеном месту
Бочар у општини Нови Бечеј. У дворцу је до 2005. године била смештена психијатријска болница. Укидањем ове установе, објекат је
напуштен и препуштен пропадању. Током 2011. године започети су радови на санацији, адаптацији и доградњи објекта, уз
конзерваторски надзор надлежног Завода за заштиту споменика културе Зрењанин. Међутим, радови нису завршени и објекти су у
девастираном стању.
Пројектом је предвиђена реконструкција и доградња постојећих објеката и изградња нових објеката у оквиру комплекса дворца
Хертеленди у циљу формирања вишенаменског комплекса који ће обухватити различите садржаје намењене популацији деце
предшколског и нижег школског узраста (од 6 до 11 година), како би се створили адекватни услови за реализацију програма едукације,
одмора и рекреације, социјализације, опоравка и боравка у природи крајњих корисника.
У приземљу објекта дворца пројектоване су четири функционалне целине - едукативни блок са две учионице екс катедра и рачунарском
учионицом, кухињски блок са трпезаријом максималног капацитета 60 места, административни блок са канцеларијама и санитарни блок
са потребним бројем тоалета, вешерајем и простором за спремачице, док су у подруму објекта предвиђени техничко-технолошки блок,
магацин и оставе. У поткровљу објекта су пројектоване двокреветне и трокреветне собе за смештај 41 кревета са четири санитарна
чвора.
У приземљу помоћног економског објекта који се реконструкцијом претвара у смештајни павиљон налазиће се собе за 28 деце (14
кревета на спрат), соба за два наставника са купатилом, две собе за четири особе са инвалидитетом, одговарајући број мокрих чворова
са тушевима и остале техничке просторије. У поткровљу објекта планиране су собе за 26 деце, соба за два наставника са купатилом, две
собе за четири особе са инвалидитетом, одговарајући број мокрих чворова са тушевима.
Постојећи објекат портирнице задржава своју намену и садржи портирницу, тоалет и котларницу.
Пројектом је предвиђена и изградња приземног објекта за рекреацију који садржи фискултурну салу са справарницом, мушку и женску
гардеробу са тоалетима, просторију за наставника са тоалетом и остале техничке просторије неопходне за функционисање објекта.
У дворишту комплекса планирана је изградња два игралишта за децу, салетла, отворени амфитеатар, трим стаза од тартан подлоге са
фитнес справама на отвореном, као и терен за мали фудбал са травнатом подлогом. Остали део комплекса је парковског уређења у
комбинацији високог и ниског растиња са адекватним мобилијаром и осветљењем.
У комплексу је такође предвиђена и изградња помоћног објекта за смештај алата, опреме и механизације, пумпна станица, бустер
станица, водомер, трафо станица и постројење за пречишћавање отпадних вода.
Пројекат је у фази реализације.

Капитална
улагања

ДА

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

НЕ
Стварање адекватних услова за функционалну и квалитетну подршку образовању и васпитању деце путем изградње вишенаменског
комлекса дворца Хертеленди
Назив: % изведених радова на реконструкцији, доградњи и изградњи објеката
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације;
0
100
0
0
окончана ситуација; записник о примопредаји радова; употребна дозвола
Коментар: Динамика реализације пројекта је условљена уговореном динамиком извођења радова. Базна година је 2019. година.
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1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине
ПРОЈЕКАТ 15055037
ПЈ
15055037 Реконструкција, доградња и изградња објеката у оквиру комплекса Дома за душевно оболела
150.000.000,00
лица у Чуругу
Програм
1505 Регионални развој
090 - Социјална заштита некласификована на другом месту
Функција
Развој капацитета и модернизација установа социјалне заштите у функцији обезбеђења доступности услуга и остваривања права грађана
Сврха
у социјалној заштити
Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине; Закон о социјалној
Правни основ
заштити
Одговорно лице
ДИРЕКТОР

Опис

Дом за душевно оболела лица у Чуругу је установа социјалне заштите која пружа услуге домског смештаја и становања уз подршку
особама са психичким сметњама. Капацитет установе је 200 корисника, од којих 20 корисника користи услугу становања уз подршку.
Дом је лоциран на катастарској парцели број 5075 К.О. Чуруг. На парцели је формиран комплекс објеката који чине јединствену
функционалну целину, а која се састоји од 3 павиљона за кориснике и објеката који су пратећи садржаји неопходни за обављање
основне делатности установе.
У Павиљону 1 су смештени корисници којима је потребна најмања подршка. Од функционалних садржаја опремљен је дневним
боравком, канцеларијама, амбулантом, ординацијом, санитарним чвором и помоћним просторијама. У њему тренутно борави 46
корисника.
У Павиљону 2 смештени су корисници којима је потребан већи степен подршке. Павиљон располаже са 15 соба у којима је смештено 79
корисника.
У Павиљону 3 смештени су корисници којима је потребан највећи степен подршке. У њему је смештено 54 корисника у укупно 8 соба од
којих су 3 собе за изолацију.
Поред смештајних павиљона у комплексу се налазе и пратећи објекти неопходни за самостално функционисање: кухиња, трпезарија,
вешерај, технички простор и управна зграда.
Имајући у виду да ниједан смештајни павиљон не задовољава услове и захтеве прописане законом, подзаконским актима и стнадардима
који регулишу предметну област, неопходно је приступити реконструкцији комплекса са доградњом и изградњом павиљона за смештај
најтежих корисника и пратећих неопходних објеката.
Динамика реализације пројекта условљена је динамиком обезбеђења потребних средстава за финансирање пројекта, израде техничке
документације и исходовања грађевинске дозволе.

Капитална
улагања

ДА

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Стварање адекватних услова за функционално и квалитетно обављање делатности Дома за душевно оболела лица у Чуругу

Назив: % изведених радова на реконструкцији, доградњи и изградњи објеката у оквиру
комплекса Дома за душевно оболела лица у Чуругу
Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације;
окончана ситуација; записник о примопредаји радова; употребна дозвола
Коментар: Базна година је 2020. година.
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине
ПЈ
ПРОЈЕКАТ 15055038
15055038 Изградња објекта дома културе у Равном Селу
Програм
1505 Регионални развој
820 - Услуге културе
Функција
Сврха
Стварање могућности за интензиван, континуиран и усклађен културни развој
Индикатор 1.1

Базна

2021

2022

2023

0

15

60

100

160.000.000,00

Правни основ

Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине; Закон о регионалном
развоју; Закон о култури; Закон о културним добрима

Одговорно лице

ДИРЕКТОР
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Опис

Објекат дома културе у Равном Селу изграђен је после Другог светског рата, а током експлоатације дошло је до више
просторно-функционалних и конструкцијских промена. У пожару који се догодио у марту 2016. године у потпуности је уништен главни
део објекта у ком је била смештена дворана са позорницом. Обимни зидови, као и подна конструкција постоје, али су у таквом
грађевинском стању да морају бити замењени.
Пројектом је предвиђено да се постојећи објекат уклони и на његовом месту, на катастарској парцели број 1305/1 К.О. Равно Село,
изгради нови објекат у габариту постојећег, али као приземни са мезанинском етажом и првим спратом укупне нето површине 1058,04
м2 који ће одговарати потребама аматерске позоришне продукције, као и организације гостовања професионалних позоришта,
приказивања филмских пројекција, одржавања позоришних и филмских фестивала и сличних манифестација.
У том смислу је просторна организација објекта подељена у четири програмске целине: сценско-гледалишни простор максималног
капацитета 223 седишта са припадајућим просторима за техничко опслуживање програма, помоћни простори гледалишта, простори за
запослене и извођаче и технички простори.
Динамика реализације пројекта условљена је динамиком спровођења поступка јавне набавке радова и динамиком извођења уговорених
радова.

Капитална
улагања

ДА

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

НЕ
Обезбеђивање адекватних услова за функционално и квалитетно обављање делатности установе ради остварења права грађана у области
културе
Назив: % изведених радова на изградњи објекта
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације;
0
50
100
0
окончана ситуација; записник о примопредаји радова
Коментар: Базна година је 2020. година.

1507 Уређење и развој у области туризма
240.048.800,00
1600 Покрајински секретаријат за привреду и туризам
240.048.800,00
Назив
Уређење и развој у области туризма
Сектор
15 Економска и развојна политика
Обезбеђење адекватног нивоа привредног раста, позитивне међународне слике, степена заштите природних и културних ресурса у АПВ
Сврха
путем развоја туризма

Правни основ

"Закон о туризму, Закон о угоститељству, Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допунама одлуке о оснивању Туристичке
организације Војводине, Стратегија развоја туризма Републике Србије за период од 2016. до 2025. године, Стратегије развоја туризма
Војводине -Маркетинг стратегија туризма Војводине, Програм развоја туризма Аутономне покрајине Војводине за период од 2019. до
2022. године"

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Спровођење програма је усмерено ка унапређењу конкурентности туристичких дестинација, њиховом удруживању као и јачању
капацитета туристичке понуде, ради развијања нових и унапређења постојећих туристичких производа у АП Војводини као и на
промоцију туристичке понуде АП Војводине.

Циљ 1
Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

Циљ 2
Индикатор 2.1

Јачање конкурентне туристичке дестинације
Назив: Укупан број долазака туриста у АП Војводину
Извор верификације: Републички завод за статистику
Коментар: Базна година 2019.
Назив: Укупан број ноћења туриста у АП Војводини
Извор верификације: Републички завод за статистику
Коментар: Базна година 2019.
Увођење родне перспективе у мере унапређења туризма у АП Војводини
Назив: Родни индикатор: Број мера у које је уведена родна перспектива
Извор верификације: Анкета покрајинског секретаријата
Коментар: Базна година 2019
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

1600 Покрајински секретаријат за привреду и туризам
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15071001
ПА
15071001 Развој туристичког потенцијала АП Војводине
Програм
1507 Уређење и развој у области туризма
Функција
473 - Туризам
Развој, очување и заштита туристичких вредности на територији АП Војводине
Сврха

191.700.000,00

Правни основ

Закон о туризму, Закон о угоститељству, Стратегија развоја туризма Републике Србије за период од 2016. до 2025. године, Програм
развоја туризма Аутономне покрајине Војводине за период од 2019. до 2022. године; Акциони план за имплементацију Програма
развоја туризма Аутономне покрајине Војводине за период од 2019. до 2022. године;

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Спровођење активности које се односе на: припрему и реализацију развојних планова и програма туризма кроз финансирање пројеката и
активости субјеката из области туризма АП Војводине, а у циљу унапређења конкурентности туристичке дестинације и јачање
капацитета туристичке понуде, ради развијања нових и унапређења постојећих туристичких производа у АП Војводини; предлог одлука,
решења, информација, извештаја и других аката које усваја Покрајинска влада и Скупштина; предлог акта у вези планирања и развоја
туризма на териотрији Покрајине у складу са Стратегијом развоја туризма Републике Србије; анализу кретања и промена на
туристичком тржишту, праћење резултата оствареног домаћег и иностраног туристичког промета и девизног прихода од туризма.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ
Унапређење туристичке инфрастуктуре у приоритетним дестинацијама
Назив: Број обновљених и опремљених објеката
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Покрајински секретаријат
75
88
100
100
Коментар: Базна година 2019.
Подршка женама и мушкарцима за манифестације локалног, регионалног и међународног значаја које утичу на креирање атрактивне
туристичке понуде
Назив: Број подржаних манифестација
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Покрајински секретаријат
64
59
60
60
Коментар: Базна година 2019.
Назив: Родни индикатор: Број жена чланица подржаних удружења које организују
Базна
2021
2022
2023
манифестације и учествују на манифестацијама
Извор верификације: Покрајински секретаријат
802
856
869
869
Коментар: базна година 2019. година
Назив: Родни индикатор: Број мушкараца чланова подржаних удружења који
Базна
2021
2022
2023
организују манифестације и учествују на манифестацијама
Извор верификације: Покрајински секретаријат
1460
683
705
705
Коментар: базна година 2019. година
Студије и анализе у циљу јачања туристичког потенцијала АПВ
Назив: Број урађених студија и анализа
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Покрајински секретаријат
2
5
5
5
Коментар: Базна година 2019.
Едукација пружаоца услуга у туризму
Назив: Број одржаних едукација на територији АП Војводине
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Покрајински секретаријат
0
3
4
4
Коментар: Базна година 2019

Циљ 1
Индикатор 1.1

Циљ 2
Индикатор 2.1

Индикатор 2.2

Индикатор 2.3

Циљ 3
Индикатор 3.1

Циљ 4
Индикатор 4.1

Циљ 5

Елаборати и пројектно техничка документација у циљу јачања туристичке инфраструктуре

Индикатор 5.1

Назив: Број урађених елабората и пројектно техничке документације
Извор верификације: Покрајински секретаријат
Коментар: Базна година 2019
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Базна
4

2021
4

2022
4

2023
4

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

1600 Покрајински секретаријат за привреду и туризам
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15071002
ПА
15071002 Подршка Туристичкој Организацији Војводине
Програм
1507 Уређење и развој у области туризма
Функција
473 - Туризам

35.000.000,00

Сврха

Промоција АПВ као атрактивне туристичке дестинације и развој њених туристичких потенцијала

Правни основ

Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допунама одлуке о оснивању Туристичке организације Војводине; Закон о туризму ,
Статут ТОВ донет 28.10.2009. године, Измене и допуне Статута ТОВ-а од 21.09.2016. и Измене и допуне Статута ТОВ-а од 20.02.2017.,
Допуна статута од 02.09.2019.

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Промоција туристичке понуде АП Војводине на сајмовима, израда промотивних материјала, сарадња са медијима и туристичким
субјектима (туристичке организације, агенције, даваоци туристичких услуга, локални, покрајински и републички органи... и други
видови промотивних активности (сајт,друствене мреже...).

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ
Унапређење информисаности о туристичкој понуди Војводине
Назив: Укупан број сајмова, конференција и других промотивних активности
Извор верификације: Подаци ТОВ-а
Коментар: Базна година 2019.
Назив: Број посета сајту Туристичке организације Војводине
Извор верификације: Подаци ТОВ-а
Коментар: Базна година 2019.
Назив: Врсте писаних и електронских публикација о туристичкој понуди Војводине
Извор верификације: Подаци ТОВ-а
Коментар: Базна година 2019.
Назив: Број преузетих линкова мобилне апликације ТОВ-а
Извор верификације: Подаци ТОВ-а
Коментар: Базна година 2019.
Едукација пружаоца услуга у туризму
Назив: Број одржаних едукација на територији АП Војводине
Извор верификације: Подаци ТОВ-а
Коментар: Базна година 2019.
Промоција путем друштвених мрежа.
Назив: Број пратилаца друштвених мрежа.
Извор верификације: Подаци ТОВ-а
Коментар: Базна година 2019.
Унапређење туристичке инфраструктуре
Назив: Приступачност у туризму -број издања за слепе и слабовиде
Извор верификације: Подаци ТОВ-а
Коментар: Базна година 2019.
Унапређење промотивних активности субјеката
Назив: Израда оперативних маркетинг планова
Извор верификације: израда оперативних маркетиншких планова
Коментар: Базна година 2019
Назив: рад туристичког инфо центра ТОВ-а - број посета туриста
Извор верификације: Подаци ТОВ-а
Коментар: Базна година 2019.
Назив: Аугментативна реалност - виртуелна реалност уз коришћење савремених
уредјаја мобилних телефона, таблета за обилазак туристичких атракција
Извор верификације: Подаци ТОВ-а
Коментар: Базна година 2019.

Циљ 1
Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

Индикатор 1.3

Индикатор 1.4

Циљ 2
Индикатор 2.1

Циљ 3
Индикатор 3.1

Циљ 4
Индикатор 4.1

Циљ 5
Индикатор 5.1

Индикатор 5.2

Индикатор 5.3
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

1600 Покрајински секретаријат за привреду и туризам
ПРОЈЕКАТ 15077009
ПЈ
15077009 ИПА Пројекат ,"Заједнички развој прекограничне мреже бициклистичких стаза које има
приступ природи " (Јоинт девелопмент оф цросс-бордер бицyцле нетwорк аццесинг натуре)
ХУСРБ/1903/21/0113 - под акронимом ЕцоБикеНет
Програм
1507 Уређење и развој у области туризма
Функција
473 - Туризам

Сврха

Правни основ
Одговорно лице

13.348.800,00

Циљ пројекта је развој међународног бициклистичког коридора ЕВ11. Овај коридор дефинише Европска бициклистичка федерација са
циљем да повеже север и југ европског континента. Бициклисти „Еуровело 11“ названи су „Најбољи на истоку“, због чињенице да се
креће од врха хладне североисточне Норвешке, преко Европе до сунчане Грчке, дужине око 6 000 км. У Србији се та траса води
углавном кроз централне делове. Рута улази у Србију код Хоргоша и води реком Тисом до Зрењанина, а потом до Београда. У
централној Србији иде дуж реке Мораве, а затим улази у Прешевску долину одакле прелази ка Македонији. Дужина трасе је 213,2
километра. Више од половине руте обезбеђују насипи уз реке Тису и Дунав. На овај начин бициклиста је најближи рекама и природи,
избегавајући преоптерећене путеве. Највећи недостатак ове руте је лоша стаза на насипима, што захтева изградњу асфалтних
бициклистичких стаза на њима. У циљу адекватно успостављених бициклистичких стаза у оквиру трасе, потребно је ускладити студију
о рутирању, а касније и пројектно- техничку документацију за изградњу бициклистичких стаза. За бициклистичку стазу ЕВ11 урађена је
студија изводљивости и спроведена и извршена бициклистичка сигнализација. Даљи развој коридора ће бити могуцћ само изградњом
бициклистичких стаза, што ће бициклистима омогућити да коридор користе у свим временским условима и годишњим добима. Надаље,
безбедност бициклиста ће бити побољшана јер више неће користити
ауто-путеве. Као предуслов за изградњу бициклистичких стаза потребно је израдити одговарајућу пројектно-техничку документацију и
прибавити потребне дозволе за изградњу. Циљ пројекта је израда пројектно-техничке документације за изградњу бициклистичких стаза
и туристичке сигнализације ка заштићеним подручјима на делу руте ЕВ11.

Уговор о донацији
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Пројектно-техничка документација биће израђена за следеће делове трасе ЕВ 11 са српске стране: 1. Одељак 1: државним путем ИБ
линије 13, од ГП Хоргош до раскрснице улица Камарашки и Барток Беле у насељу Хоргош , дужине око 1,4км; 2. Одељак 2: дуж
државног пута ИБ линије 13, од раскрснице улица Камарашки и Барток Беле до кружног тока у Хоргошу (раскрсница улица Велика,
Барток Беле и Железничка са државним путем ИБ број 13), око 1,1км у дужина; 3. Одељак 3: дуж државног пута ИБ линије 13, од краја
постојеће бициклистичке стазе у Хоргошу (раскрсница пута Теведе са државним путем ИБ линије 13) до раскрснице државног пута ИБ
линије 13 и Гагаринове улице у Кањижи, око 10км; 4. одељак 4: уз државни пут ИБ линије 13, од
раскрснице улице Венац бањски са државним путем у Кањижи до скретања за насип Тиски, у дужини од 2,3 км; ТОТАЛ = 14,8 км
Пројектно-техничка документација такође ће бити израђена за туристичку сигнализацију у заштићеним подручјима на рути ЕВ11 кроз
Војводину. Пројектно-техничка документација биће припремљена за деонице са мађарске стране, од
Сзентмихали-а до Росзке-а као двостране бициклистичке стазе.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

ДА

Циљ 1

Повећање капацитета одрживог саобраћаја на граничном прелазу кроз израду пројектно-техничке документације за изградњу
бициклистичке стазе у оквиру бициклистичке руте Еуро Вело 11

Индикатор 1.1

Назив: Израђена пројектна и техничка документација за изградњу са дозволама за
бициклистичку стазу на Еуро Вело 11
Извор верификације: Покрајински секретаријат

Базна

2021

2022

2023

0

0

1

0

Коментар: Бициклистичка стаза ће повећати капацитете граничног прелаза и повезане саобраћајне линије кроз промовисање развоја и
одрживог саобраћаја бициклистичке руте Еуровело 11.
Индикатор 1.2

Назив: Израда студије за усклађивање развоја Еуро Вело 11 у програмској области
Базна
2021
2022
Извор верификације: Покрајински секретаријат
0
0
1
Коментар: Студија ће омогућити једнак развој ЕВ 11 руте на обема странама границе и поставити смернице за будући развој
бициклистичког туризма у Мађарској и Србији.
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0

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

1509 Подстицаји развоју конкурентности привреде
1600 Покрајински секретаријат за привреду и туризам
Назив
Подстицаји развоју конкурентности привреде
Сектор
15 Економска и развојна политика

376.366.534,47
318.404.174,21

Сврха

Унапређење нивоа привредног развоја, побољшање пословног окружења, усаглашавање пословања са међународним стандардима и
повећање животног стандарда становништва у АП Војводини

Правни основ

Закон о привредним друштвима,
Одлука о установљавању знака Најбоље из Војводине,
Правилник о одређивању послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину
сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата, Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа
са инвалидитетом, Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Програм обухвата мере и активности техничке и финансијске подршке сектору МСПП, подстицаје директним инвестицијама
(гринфилд, браунфилд), подршку и промоцију извоза путем наступа на сајмовима, подршку пословном умрежавању и удруживању
(кластери, инкубатори), подршку очувању и развоју старих и уметничких заната, подршку успостављању система вредновања квалитета
домаћих производа кроз стандардизацију и сертификацију, подршку социјалном предузетништву, подршка привредних субјеката који
своју делатност обављају у оквиру креативне економије, подршка развоју женског предузетништва и др.

Циљ 1
Индикатор 1.1

Успостављање стабилног и равномерног привредног раста у АП Војводини
Назив: Позиција АП Војводине као региона и локалних самоуправа у њеном саставу на
Јединственој листи развијености региона и јединица локалне самоуправе.
Извор верификације: Уредба о утврђивању Јединствене листе развијености региона и
јединица локалне самоуправе, за календарску годину.

Базна

2021

2022

2023

1

1

1

1

2021
1

2022
1

2023
1

Коментар: Базна година 2014. - сходно последњој објављеној Уредби (''Сл.гласник РС'', број 104/2014)
Развијање родно осетљивог приступа привредном развоју.
Назив: Родни индикатор: Број мера за унапређење положаја жена у области привреде
Извор верификације: База података у Покрајинском секретаријату
Коментар: Базна година 2019.
2100 Служба за реализацију програма развоја Аутономне Покрајине Војводине
Подстицаји развоју конкурентности привреде
Назив
Сектор
15 Економска и развојна политика
Реализација развоја конкурентности привреде АП Војводине
Сврха
Циљ 2

Индикатор 2.1

Базна
1

36.004.824,39

Правни основ

Покрајинска скупштинска одлука о програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета
програма развоја АП Војводине 2014-2020. године,Одлука о Служби за реализацију програма развоја,Одлука о оснивању
Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију,Уговор о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу
Пословни инкубатор Суботица, Уговор о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу Пословни инкубатор Нови Сад, Уговор о
оснивању друштва са ограниченом одговорношћу Пословни инкубатор Зрењанин, Одлука о оснивању привредног друштва Пословни
инкубатор Сента и Уговор о изменама и допунама оснивачког акта привредног друштва са ограниченом одговорношћу Пословни
инкубатор Сента.

Одговорно лице

ДИРЕКТОР

Опис

Програм има за циљ развој људских ресурса и повећање иновативности, повећање конкурентности МСП као и развој предузетништва,
микропредузећа и подршку стартуп компанија.

Циљ 1

Обука људских ресурса за пословање у складу са стандардима,стварање могућности за стандардизацију и сертификацију малих и
средњих предузећа, како би иста била конкурентна на тржишту и како би се створила могућност за извоз домаћих производа на страна
тржишта.

Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

Индикатор 1.3

Индикатор 1.4

Назив: Број реализованих обука.
Извор верификације: База података Информативног центра за пословну
стандардизацију и сертификацију
Коментар: Базна година је 2019.година.
Назив: Број полазника обука (број издатих потврда о похадјању обука -укупно)
Извор верификације: База података Информативног центра за пословну
стандардизацију и сертификацију
Коментар: Базна година је 2019.година.
Назив: Број издатих потврда о похадјању обука-жене
Извор верификације: База података Информативног центра за пословну
стандардизацију и сертификацију.
Коментар: Базна година је 2019.година
Назив: Број издатих потврда о похадјању обука-мушкарци
Извор верификације: База података Информативног центра за пословну
стандардизацију и сертификацију.
Коментар: Базна година је 2019.година.
201

Базна

2021

2022

2023

16

18

20

21

Базна

2021

2022

2023

123

150

170

180

Базна

2021

2022

2023

72

80

90

100

Базна

2021

2022

2023

51

70

80

80

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ
Циљ 2
Индикатор 2.1

УКУПНА СРЕДСТВА

Отварање предузетничких радњи, регистрација микропредузећа у оквиру пословног инкубатора а у циљу запошљавања незапослених
жена и мушкараца.
Назив: Број новооснованих предузетничких радњи, малих и средњих предузећа, која
Базна
2021
2022
2023
послују у оквиру пословних инкубатора.
Извор верификације: База података 4 пословна икубатора у Новом Саду, Суботици,
22
20
23
21
Сенти и Зрењанину.
Коментар: Базна година је 2019.година.Укупан број предузетничких радњи, малих и средњих предузећа обухвата и предузетничке радње
које је основао страни инвеститор а налазе се у Пословном инкубатору Зрењанин.Број пословних објеката страног инвеститора је увећао
и укупан број предузетничких радњи основаних 2019.године.

Назив: Број предузетница који је основао предузетничку радњу или мало предузеће у
пословном инкубатору.
Извор верификације: База податка пословних инкубатора у Новом Саду, Суботици,
Зрењану и Сенти.
Коментар: Базна година је 2019.година.
Назив: Број предузетника који је отворио предузетничку радњу или мало предузеће у
Индикатор 2.3
оквиру пословног инкубатора.
Извор верификације: База податка Пословних инкубатора у Новом Саду, Зрењанину,
Суботици и Сенти.
Коментар: Базна година је 2019.година.
2101 Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију
Подстицаји развоју конкурентности привреде
Назив
Сектор
15 Економска и развојна политика
Сврха
Реализација развоја конкурентности привреде АП Војводине
Индикатор 2.2

Базна

2021

2022

2023

5

9

11

10

Базна

2021

2022

2023

17

11

12

11

21.957.535,87

Правни основ

Покрајинска скупштинска одлука о програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета
програма развоја АП Војводине 2014-2020. године,Одлука о Служби за реализацију програма развоја,Одлука о оснивању
Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију,Уговор о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу
Пословни инкубатор Суботица, Уговор о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу Пословни инкубатор Нови Сад, Уговор о
оснивању друштва са ограниченом одговорношћу Пословни инкубатор Зрењанин, Одлука о оснивању привредног друштва Пословни
инкубатор Сента и Уговор о изменама и допунама оснивачког акта привредног друштва са ограниченом одговорношћу Пословни
инкубатор Сента.

Одговорно лице

ДИРЕКТОР

Опис

Програм има за циљ развој људских ресурса и повећање иновативности, повећање конкурентности МСП као и развој предузетништва,
микропредузећа и подршку стартуп компанија.

Циљ 1

Обука људских ресурса за пословање у складу са стандардима,стварање могућности за стандардизацију и сертификацију малих и
средњих предузећа, како би иста била конкурентна на тржишту и како би се створила могућност за извоз домаћих производа на страна
тржишта.

Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

Индикатор 1.3

Индикатор 1.4

Циљ 2
Индикатор 2.1

Назив: Број реализованих обука.
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: База података Информативног центра за пословну
16
18
20
21
стандардизацију и сертификацију
Коментар: Базна година је 2019.година.
Назив: Број полазника обука (број издатих потврда о похадјању обука -укупно)
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: База података Информативног центра за пословну
123
150
170
180
стандардизацију и сертификацију
Коментар: Базна година је 2019.година.
Назив: Број издатих потврда о похадјању обука-жене
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: База података Информативног центра за пословну
72
80
90
100
стандардизацију и сертификацију.
Коментар: Базна година је 2019.година
Назив: Број издатих потврда о похадјању обука-мушкарци
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: База података Информативног центра за пословну
51
70
80
80
стандардизацију и сертификацију.
Коментар: Базна година је 2019.година.
Отварање предузетничких радњи, регистрација микропредузећа у оквиру пословног инкубатора а у циљу запошљавања незапослених
жена и мушкараца.
Назив: Број новооснованих предузетничких радњи, малих и средњих предузећа, која
Базна
2021
2022
2023
послују у оквиру пословних инкубатора.
Извор верификације: База података 4 пословна икубатора у Новом Саду, Суботици,
22
20
23
21
Сенти и Зрењанину.
Коментар: Базна година је 2019.година.Укупан број предузетничких радњи, малих и средњих предузећа обухвата и предузетничке радње
које је основао страни инвеститор а налазе се у Пословном инкубатору Зрењанин.Број пословних објеката страног инвеститора је увећао
и укупан број предузетничких радњи основаних 2019.године.

Индикатор 2.2

Назив: Број предузетница који је основао предузетничку радњу или мало предузеће у
пословном инкубатору.
Извор верификације: База податка пословних инкубатора у Новом Саду, Суботици,
Зрењану и Сенти.
202

Базна

2021

2022

2023

5

9

11

10

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ
Коментар: Базна година је 2019.година.
Назив: Број предузетника који је отворио предузетничку радњу или мало предузеће у
Индикатор 2.3
оквиру пословног инкубатора.
Извор верификације: База податка Пословних инкубатора у Новом Саду, Зрењанину,
Суботици и Сенти.
Коментар: Базна година је 2019.година.
1600 Покрајински секретаријат за привреду и туризам
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15091001
ПА

УКУПНА СРЕДСТВА

Базна

2021

2022

2023

17

11

12

11

15091001 Подршка развоју предузетништва, микро, малих и средњих привредних друштава

185.130.000,00

Функција

1509 Подстицаји развоју конкурентности привреде
411 - Општи економски и комерцијални послови

Сврха

Креирање конкурентног привредног амбијента заснованог на приватној предузетничкој иницијативи, знању и иновативности

Правни основ

Закон о привредним друштвима
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Програм

Одговорно лице

Опис

Програмска активност се односи на подршку предузетницима, микро, малим и средњим привредним друштвима путем: субвенцонисања
издатака за набавку машина, опреме, софтвера, репроматеријала, услуга и др; издатака за стицање нематеријалне имовине (лиценци,
сертификата, франшиза, патената и др.); финансирања обука за стицање менаџерских знања и осталих захтева савременог пословање
(поседовање стандарда квалитета, електронске презентације и сл.); субвенционисање камата за почетнике у пословању у сарадњи са
финансијским институцијама и других мера за унапређење пословне делатности и конкурентности на тржишту, укључујући подршку
иновационим производима и иновационим процесима.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

Циљ 2
Индикатор 2.1

НЕ
Побољшање нивоа техничко-технолошке опремљености ММСП и предузетника
Назив: Удео субвенционисаног износа издатака за набавку основних средстава,
Базна
2021
2022
2023
репроматеријала и услуга у укупној вредности прибављених основних средстава,
репроматеријала и услуга
Извор верификације: База података у Покрајинском секретаријату.
45
50
50
50
Коментар: На конкурсима се дефинише максималан износ, односно учешће ПСПТ у покривању издатака за набавку (у %). Базна година
2019.
Јачање женског предузетништва
Назив: Родни индикатор: Учешће одобрених субвенција за жене - предузетнице и
Базна
2021
2022
2023
(су)власнице привредних друштава, у укупној вредности додељених субвенција
Извор верификације: База података у Покрајинском секретаријату.
37
30
30
30
Коментар: На конкурсима дефинисати удео средстава намењен за подршку женском предузетништву (у %). Базна година 2019.

Назив: Родни индикатор:Удео подржаних предузетница и привредних друштава чије су
власнице и управљачи жене у укупном броју корисника средстава
Извор верификације: База података у Покрајинском секретаријату.
Коментар: На основу броја корисника. Базна година 2019.
1600 Покрајински секретаријат за привреду и туризам
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15091002
15091002 Промоција извоза путем сајамских наступа
Програм
1509 Подстицаји развоју конкурентности привреде
Функција
411 - Општи економски и комерцијални послови
Унапређење привредне и туристичке активности путем сајамских наступа
Сврха
Правни основ
Статут АП Војводине
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Одговорно лице
Индикатор 2.2

Базна

2021

2022

2023

55

30

30

30

4.000.000,00

Опис

Промоција извоза путем сајамских наступа обухвата: Субвенције за појединачне наступе привредних друштава и предузетника на
домаћим сајмовима и сајмовима у Европи; Организовање обједињених сајамских наступа; Подршка регионалним сајамским
манифестацијама у АП Војводини и Подршка за наступ покрајинских органа и организација на сајмовима.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Освајање нових тржишта промоцијом производа и услуга на сајамским манифестацијама у земљи и иностранству

Индикатор 1.1

Назив: Број привредних субјеката чије је наступање на сајмовима субвенционисано
Извор верификације: Покрајински секретаријат
Коментар: Базна година 2019.
Назив: Број привредних субјеката чије је наступање организовано на сајмовима, на
обједињеном штанду Секретаријата
Извор верификације: Покрајински секретаријат
Коментар: Базна година 2019.

Индикатор 1.2

203

Базна
14

2021
14

2022
18

2023
18

Базна

2021

2022

2023

44

39

45

45

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ
Назив: Број нових пословних уговора склопљених на сајмовима
Извор верификације: Покрајински секретаријат
Коментар: Базна година 2019.
Индикатор 1.4
Назив: Број нових пословних контаката на сајмским манифестацијама
Извор верификације: Покрајински секретаријат
Коментар: Базна година 2019.
1600 Покрајински секретаријат за привреду и туризам
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15091003
15091003 Подршка пословном удруживању и умрежавању
Програм
1509 Подстицаји развоју конкурентности привреде
Функција
411 - Општи економски и комерцијални послови
Индикатор 1.3

Сврха

Правни основ
Одговорно лице

УКУПНА СРЕДСТВА
Базна
9

2021
6

2022
10

2023
10

Базна
160

2021
140

2022
170

2023
170

6.000.000,00

Повећање конкурентности привреде АП Војводине путем повезивања и умрежавања у ланце вредности (оптимизација пословања од
добављача до крајњег купца - Портеров ланац вредности (1) основне активности: улазна логистика, производни процес, излазна
логистика, продаја и маркетинг, постпродајне услуге, (2) активности подршке: инфраструктура, људски ресурси, развој технологије,
набавке), и кроз подршку пословним инкубаторима.
Закон о привредним друштвима
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У оквиру подршке пословном удруживању и умрежавању спроводиће се конкурси за субвенционисање трошкова кластер организација у
АПВ (према дефинисаним критеријумима), ради јачања иновативности и остваривања заједничких циљева и интереса чланица кластера
и њихових потпорних организација и ефикаснијег коришћење ресурса. У оквиру подршке пословним инкубаторима спроводиће се
конкурси (према дефинисаним критеријумима), ради унапређења рада пословних инкубатора.

Капитална
улагања

НЕ

НЕ
Постизање одрживог раста и ширења кластера
Индикатор 1.1
Назив: Број подржаних кластера у АПВ
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: База података у Покрајинском секратаријату
11
11
13
13
Коментар: Базна година 2019.
Циљ 2
Унапређење капацитета пословних инкубатора
Назив: Број новооснованих микро и малих предузећа и предузетничких радњи у
Индикатор 2.1
Базна
2021
2022
2023
пословним инкубаторима у АПВ
Извор верификације: База података у Служби за реализацију програма развоја АПВ
22
20
23
21
Коментар: Базна година 2019.
1600 Покрајински секретаријат за привреду и туризам
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15091004
15091004 Најбоље из Војводине
350.000,00
Програм
1509 Подстицаји развоју конкурентности привреде
Функција
411 - Општи економски и комерцијални послови
Повећање конкурентности производа на домаћем и страном тржишту применом међународних стандарда и ознаке географског
Сврха
порекла производа из АП Војводине
Одлука о установљењу знака ''Најбоље из Војводине''
Правни основ
Одговорно лице
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
ИПА пројекат
Циљ 1

Опис

Програмска активност обухвата спровођење позива произвођачима за стицање ознаке ''Најбоље из Војводине'' на основу строго
дефинисане процедуре, која укључује висок и стандардни квалитет, уведене међународне процедуре стандардизације и сертификације и
географско порекло из АП Војводине

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

НЕ
Повећање конкурентности привреде АПВ
Назив: Годишња стопа раста производње производа са знаком "Најбоље из Војводине"
Извор верификације: Анкета корисника знака.
Коментар: У %.Базна година 2019.
Назив: Годишња стопа раста извоза производа са знаком "Најбоље из Војводине"
Извор верификације: Анкета корисника знака
Коментар: У %.Базна година 2019.
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Базна
1

2021
1

2022
1

2023
1

Базна
1

2021
1

2022
1

2023
1

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

1600 Покрајински секретаријат за привреду и туризам
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15091005
ПА
15091005 Подршка уметничким и старим занатима
Програм
1509 Подстицаји развоју конкурентности привреде
Функција
411 - Општи економски и комерцијални послови

5.000.000,00

Сврха

Ревитализација послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности

Правни основ

Правилник о одређивању послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину
сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата"

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Програмска активност обухвата спровођење конкурса за унапређивање и развоја пословања, набавке опреме и материјала за рад и
организовања обуке за занимања која се сматрају уметничким и старим занатима

Капитална
улагања

НЕ

НЕ
Подршка старим и уметничким занатима и производима домаће радиности
Назив: Родни индикатор: Удео субвенција (у %) за жене оснивачице занатских радњи (
Индикатор 1.1
у домаћој радиности )
Извор верификације: Анкета корисника средстава
Коментар: Базна година 2019.
Назив: Родни индикатор: Удео субвенција (у %) за мушкарце осниваче занатских
Индикатор 1.2
радњи (домаћој радиности)
Извор верификације: Анкета корисника средстава
Коментар: Базна година 2019.
1600 Покрајински секретаријат за привреду и туризам
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15091006
15091006 Администрација, управљање и инспекцијски надзор
Програм
1509 Подстицаји развоју конкурентности привреде
411 - Општи економски и комерцијални послови
Функција
ИПА пројекат
Циљ 1

Базна

2021

2022

2023

40

37

39

39

Базна

2021

2022

2023

60

63

61

61

106.067.694,21

Сврха

Обављање редовних задатака Секретаријата и осигурање поштовања законских прописа из делокруга Секретаријата

Правни основ

Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине ;
Закон о електронским комуникацијама
; Статут Аутономне Покрајине Војводине ; Покрајинска скупштинска одлука о спровођењу Статута Аутономне Покрајине Војводине ;
Закон о запосленима у АПВ и ЈЛС ,Закон о систему плата запослених у јавном сектору , Законски прописи који регулишу плате и друге
расходе за запослене

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Средства планирана на овој програмској активности омогућавају редовно пословање Секретаријата и извршавање свих активности
неопходних за његово функционисање. Непосредни инспекцијски надзор над применом закона и других прописа из области
електронских комуникација и ауторског и сродних права, издавање решења о отклањању неправилности и забрани, подношење
прекршајних и кривичних пријава.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Побољшање и доследна примена законских прописа у области електронских комуникација и ауторског и сродних права

Индикатор 1.1

Назив: број извршених контрола
Извор верификације: Покрајински секретаријат
Коментар: Базна година 2019.
Назив: % извршених контрола током којих су уочене неправилности: бр.
(решења+пријаве) / бр. контрола
Извор верификације: Покрајински секретаријат
Коментар: у %.Базна година 2019.

Индикатор 1.2
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Базна
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Базна

2021
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4

4

4

4

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

1600 Покрајински секретаријат за привреду и туризам
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15091013
ПА
15091013 Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација
Програм
Функција
Сврха

Правни основ
Одговорно лице
Опис
Капитална
улагања

10.000.000,00

1509 Подстицаји развоју конкурентности привреде
411 - Општи економски и комерцијални послови
Подршка концепта социјалне економије и стварање стимулативног окружења за предузећа за професионалну рехабилитацију и
запошљавање особа са инвалидитетом.
Закон о привредним друштвима, Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, Закон о спречавању
дискриминације особа са инвалидитетом.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
У оквиру подршке социјалним предузећима спроводиће се јавни позиви приватним послодавцима за набавку опреме и репро
материјала.
НЕ

НЕ
Унапређење конкурентности социјалних предузећа на територији АП Војводине
Назив: Број подржаних социјалних предузећа/иницијатива у АПВ
Базна
Индикатор 1.1
Извор верификације: База података у Покрајинском секретаријату
13
Коментар: Базна година 2019.
Назив: Родни индикатор: Удео жена обухваћених подршком развоју социјалних
Индикатор 1.2
Базна
предузећа и предузетничких радњи
Извор верификације: База података у Покрајинском секретаријату
47
Коментар: Базна година 2019.
1600 Покрајински секретаријат за привреду и туризам
ПЈ
ПРОЈЕКАТ 15095016
15095016 ИПА Пројекат ,"Регионална прекогранична креативна пословна мрежа" - под акронимом ЦБ
НЕТ
Програм
1509 Подстицаји развоју конкурентности привреде
411 - Општи економски и комерцијални послови
Функција
Сврха
Унапређење конкурентности и развој пословног окружења у програмској области.
ИПА пројекат
Циљ 1

2021
15

2022
20

2023
20

2021

2022

2023

90

100

100

1.856.480,00

Правни основ

Уговор о субвенцији број 2019ХР-РС229 за спровођење активности под називом: Регионална прекогранична креативна пословна мрежа,
скраћени назив: ЦБ НЕТ, идентификациона ознака: ХР-РС229

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Пројекат "Регионална прекогранична креативна пословна мрежа" - под акронимом ЦБ НЕТ, јесте унапређење конкурентности
програмске области кроз јачање сарадње између институција које пружају подршку пословању, кластера, образовних и истраживачких
организација и предузетника са циљем да се развију нови производи/услуге/патенти/робне марке у програмској области.

Капитална
улагања

ДА

ИПА пројекат

ДА

Циљ 1

Одрживи економски раст прекограничног региона кроз унапређење конкурентности и развој пословног окружења

Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

Назив: Израђена пројектно-техничка документација за реконструкцију простора у
Базна
2021
2022
2023
оквиру постојећег Едукативног центра за потребе ЦРЕАТИВЕ ХУБ-а
Извор верификације: Покрајински секретаријат
0
1
0
0
Коментар: Пројекат је почео да се реализује 2020. године.Базна година је 2020., а базна вредност није позната, обзиром да је у току
реализација пројекта.
Назив: Израда студије креативне индустрије на територији АП Војводине, за период од
Базна
2021
2022
2023
2019. до 2024. године.
Извор верификације: Покрајински секретаријат
0
1
0
0
Коментар: Пројекат је почео да се реализује 2020. године.Базна година је 2020., а базна вредност није позната, обзиром да је у току
реализација пројекта.
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2100 Служба за реализацију програма развоја Аутономне Покрајине Војводине
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15091008
ПА
15091008 Администрација, стручна и техничка подршка
Програм
1509 Подстицаји развоју конкурентности привреде
Функција
411 - Општи економски и комерцијални послови
Администрација,стручна и техничка подршка порограмима развоја АП Војводине
Сврха

11.467.488,30

Правни основ

Одлука о Служби за реализацију програма развоја АП Војводине и законски прописи који регулишу плате и друге расходе за запослене.

Одговорно лице

ДИРЕКТОР

Опис

Служба за реализацију програма развоја АПВ обавља послове координирања, мониторинга и извештавања везане за реализацију
Програма развоја АП Војводине за период 2014-2020 године, послове праћења реализације активности правних лица насталих на основу
програма привредног развоја АП Војводине за период 2004.-2012. године, као и послове везане за реализацију других развојних
пројеката.

Капитална
улагања

НЕ

НЕ
Реализација административно стручних и техничких послова у циљу остварења програмских активности правних лица у надлежности
Циљ 1
Службе.
Назив:
Базна
2021
2022
2023
Индикатор 1.1
Извор верификације:
Коментар:
2100 Служба за реализацију програма развоја Аутономне Покрајине Војводине
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15091010
15091010 Пословни инкубатори
24.537.336,09
1509 Подстицаји развоју конкурентности привреде
Програм
Функција
411 - Општи економски и комерцијални послови
ИПА пројекат

Сврха
Правни основ
Одговорно лице

Пружање подршке развоју микро и малих предузећа на географским подручјима деловања појединачних инкубатора у Војводини.
Развој и унапређење предузетничке климе и културе у градовима деловања појединачних инкубатора.
Члан 34 и 37 Закона о иновационој делатности.
ДИРЕКТОР

Опис

Пословни инкубатори у Војводини су основани на основу Плана привредног развоја Војводине као један од програма привредног
развоја са циљем подршке развоја микро и малих предузећа. Сваки од четири инкубатора (Зрењанин, Суботица, Нови Сад и Сента)
имају локални фокус на развој и подршку иновативних стартуп компанија. Кроз програмску активност ће бити финансирани текући
оперативни трошкови, трошкови обука стартупова, консултанске услуге дефинисане на основу плана рада и потреба стартупова,
одржавање постојећих објеката и изргадња нових капацитета. Инкубатори у финансирању свог рада могу да користе и друге изворе
финансирања.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Развој предузетништва, оснивање микро предузећа у циљу запошљавања незапослених жена и мушкараца.

Индикатор 1.1

Назив: Број новооснованих фирми смештених у пословне инкубаторе
Извор верификације: База података пословних инкубатора у Новом Саду, Суботици,
Зрењанину и Сенти.

Базна

2021

2022

2023

22

20

23

21

Коментар: Базна година је 2019.година.Укупан број предузетничких радњи и малих и средњих предузећа је увећан за предузетничке
радње које је основао страни инвеститор у Пословном инкубатору Зрењанин.Укупан број предузетничких радњи и малих и средњих
предузећа се и разликује у базној 2019.години за предузетничке
радње и мала и средња предузећа страних инвеститора у Пословном
инкубатору Зрењанин.
Индикатор 1.2

Индикатор 1.3

Назив: Број предузетница који је отворио предузетничку радњу или мало предузеће у
пословном инкубатору.
Извор верификације: База података пословног инкубатора у Новом Саду, Суботици,
Зрењанину и Сенти.
Коментар: Базна година је 2019.година.
Назив: Број предузетника који је отворио предузетничку радњу или мало предузеће у
пословном инкубатору.
Извор верификације: База податка пословних инкубатора у Новом Саду, Суботици,
Зрењанину и Сенти.
Коментар: Базна година је 2019.година.
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

2101 Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15091009
ПА
15091009 Пословна стандардизација и сертификација
Програм
1509 Подстицаји развоју конкурентности привреде
Функција
411 - Општи економски и комерцијални послови

21.957.535,87

Сврха

Развој људских ресурса и повећање иновативности, обука кључног техничког особља као и пружање стручне помоћи привредним
организацијама и МСП при имплементацији националних и медјународних стандарда као и европских хармонизованих стандарда са
циљем подизања конкурентности домаће привреде, имајући у виду основне факторе одрживог развоја и глобалне конкурентности на
које својим деловањем можемо да утичемо.

Правни основ

Члан 4. Закона о јавним службама и Одлука о оснивању Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију и
Покрајинска скупштинска одлука о Програму за смарт специјализацију у истраживању и иновацијама АПВ за период 2015-2020.године.

Одговорно лице

ДИРЕКТОР

Опис

Путем специјализованих обука које су намењене кључном техничком особљу, али и доносиоцима стратешких одлука у
организацији,доприносимо повећању компетентности у сектору МСП.Такодје, за подизање конкурентности домаћих предузећа потребно
је да се њихово пословање усагласи са захтевима стандарда који се односе не само на управљање квалитетом него и са стандардима који
се односе на заштиту животне средине а посебно на управљање рационалном потрошњом енергије.За достизање циљане конкурентности
неопходна је и саветодавна помоћ у области имплементације националних, хармонизованих европских и медјународних стандарда, као
и пружање и активно учешће у покретању иновационих процеса у АП Војводини.Акредитовано сертификационо тело за сертификацију
особа у складу са захтевима стандарда СРПС ИСО 17024 у 2021.години наставиће са развојем и акредитацијом нових шема
сертификације особа са циљем да се повећа број сертификованих особа за потребе малих и средњих предузећа.Поред сертификације
ХАЦЦП администратора у индустрији меса, млека и млинско пекарској индустрији у 2021.години биће развијене нове шеме
сертификације за потребе и осталих прехрамбених индустрија (прерада воћа, поврћа, производња вина и алкохолних пића,
кондиторских производа) као и шема сертификације за потребе Ррисхт менаџера.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

Индикатор 1.3

Индикатор 1.4

Циљ 2
Индикатор 2.1

Индикатор 2.2

НЕ
Унапређење знања у области пословних станадрда.
Назив: Број реализованих обука
Извор верификације: База података Информативног центра за пословну
стандардизацију и сертификацију
Коментар: Базна година је 2019.година.
Назив: Број полазника обука (број издатих потврда о похадјању обука и женама и
мушкарцима -укупно).
Извор верификације: База података Информативног центра за пословну
стандардизацију и сертификацију.
Коментар: Базна година је 2019.година.
Назив: Број полазница обука, којима је издат сертификат-потврда о похадјању обука.
Извор верификације: База података Информативног центра за пословну
стандардизацију и сертификацију.
Коментар: Базна година је 2019.година
Назив: Број полазника обука којима је издат сертификат, потврда о похадјању обука.
Извор верификације: База податка Информативног центра за пословну стандардизацију
и сертификацију.
Коментар: Базна година је 2019.година.
Повећање броја сертификованих особа
Назив: Број развијених шема сертификације-акредитованих
Извор верификације: База податка Информативног центра за пословну стандардизацију
и сертификацију.
Коментар: Базна година је 2019.година.
Назив: Број сертификованих особа-број издатих акредитованих сертификата
Извор верификације: База података Информативног центра за пословну
стандардизацију и сертификацију
Коментар: Базна година је 2019.година
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

1602 Уређење и управљање у систему правосуђа
0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице
Уређење и управљање у систему правосуђа
Назив
Сектор
16 Правосуђе и правни систем

15.708.610,98
15.708.610,98

Сврха

Унапређење правног система који путем правосудног испита проверава знања и способности лица које врше јавне функције или друге
послове који су у вези са правосуђем. Ефикасно остваривање права грађана и грађанки у поступцима пред органима јавне управе и
правосудним органима, у коијма се ангажују стални судски тумачи.

Правни основ

Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ; Закон о правосудном испиту ; Правилник о Програму правосудног
испита ; Правилник о сталним судским тумачима

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У оквиру овог програма се спроводи правосудни испит, који је законом прописан као услов за вршење појединих јавних функција и
послова, а који су у директној вези са правосуђем. Законом је образовање испитног одбора и организовање полагање испита поверено
АП Војводини. У оквиру овог програма обухваћене су накнаде члановима комисија који учествују у организацији и спровођењу
провере знања у оквиру правосудног испита.
Законом је АП Војводини поверено и да преко својих органа поставља и разрешава сталне судске тумаче за подручје судова на
територији АП Војводине, као и да води регистар сталних судских тумача за територију АП Војводине. Сталне судске тумаче поставља
Покрајински секретар на основу захтева Виших судова са територије АП Војводине. У оквиру овог програма обухваћене су накнаде
члановима комисија који учествују у организацији и сповођењу испита за судске тумаче.

Циљ 1
Индикатор 1.1

Ефикасност у поступцима пред органима јавне управе и правосудним органима
Назив: % решених у односу на примљене захтеве
Извор верификације: Интерна евиденција

Базна
90

2021
90

2022
90

2023
90

Коментар: На годишњем нивоу се воде евиденције о броју примљених и решених управних предмета, те се на основу ове статистике
могу изводити одређени закључци у правцу оцене успешности. Базна вредност је из 2019. године
Индикатор 1.2

Назив: Број постављених сталних судских тумача
Извор верификације: Интерна евиденција
Коментар: Базна вредност је из 2019. године

Циљ 2

Вођење родне статистике у области правосудних испита и испита - провера знања за сталне судске преводитеље/преводитељке

Индикатор 2.1

Назив: % жена у односу на укупан број лица која су положила правосудни испит
Извор верификације: Интерна евиденција
Коментар: Базна вредност је из 2019. године
Назив: % мушкараца у односу на укупан број лица која су положила правосудни испит
Извор верификације: Интерна евиденција
Коментар: Базна вредност је из 2019. године
Назив: % жена постављених за обављање функције сталне судске преводитељке
Извор верификације: Интерна евиденција
Коментар: Базна вредност је из 2019. године
Назив: % мушкараца постављених за обављање функције сталног судског преводиоца
Извор верификације: Интерна евиденција
Коментар: Базна вредност је из 2019. године

Индикатор 2.2

Индикатор 2.3

Индикатор 2.4
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0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 16021001
16021001 Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче
Програм
1602 Уређење и управљање у систему правосуђа
Функција
111 - Извршни и законодавни органи

15.708.610,98

Сврха

Стварање и одржавање правног система који путем правосудног испита проверава знања и способности грађана и грађанки који врше
јавне функције или друге послове који су у вези са правосуђем. Омогућавање несметаног рада судова и других органа којима су
потребни стални судски превдиоци и преводитељке. Равноправно учешће жена и мушкараца у правосудном систему и јавном и
политичком животу

Правни основ

Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ; Закон о правосудном испиту ; Правилник о полагању правосудног
испита ; Правилник о Програму правосудног испита , Правилник о сталним судским тумачима .Покрајинска уредба о остваривању
права на накнаду и висину накнаде у одборима, комисијама и другим радним телима .

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

Опис

У оквиру ове програмске активности се спроводи правосудни испит, који је законом прописан као услов за вршење појединих јавних
функција и послова, а који су у директној вези са правосуђем. Образовање испитног одбора и организовање полагање испита Законом је
поверено АП Војводини. Правосудни испит, по својим карактеристикама у великој мери одступа од других испита који се организују у
Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, јер се састоји из писменог
дела (израда пресуда) и усменог дела. У оквиру ове програмске активности обухваћене су накнаде члановима испитним одборима који
учествују у организацији и спровођењу провере знања у оквиру правосудног испита. Законом је АП Војводини поверено, да преко
својих органа поставља и разрешава сталне судске преводиоце и преводитељке за подручје судова на територији АП Војводине, као и да
води регистар сталних судских преводилаца за територију АП Војводине. Сталне судске преводиоце и преводитељке поставља
Покрајински секретар , након спроведеног Огласа према захтевима Виших судова са територије АП Војводине. У оквиру ове
програмске активности обухваћене су накнаде члановима комисија који учествују у организацији и сповођењу провере знања за
кандидате и кандидаткиње за сталне судске преводиоце и преводитељке.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

Индикатор 1.3

НЕ
Ефикасна организација и реализација правосудног испита.
Назив: Број поднетих пријава кандидаткиња
Извор верификације: Интерна евиденција
Коментар: Базна вредност је из 2019. године.
Назив: Број поднетих пријава кандидата
Извор верификације: Интерна евиденција
Коментар: Базна вредност је из 2019. године
Назив: Проценат решених захтева у односу на примљене захтеве
Извор верификације: Интерна евиденција
Коментар: Базна вредност је из 2019. године
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Циљ 2

Ефикасна организација и реализација провера знања кандидата/кандидаткиња за сталне судске преводиоце/преводитељке

Индикатор 2.1

Назив: Број поднетих пријава кандидаткиња
Извор верификације: Интерна евиденција
Коментар: Базна вредност је из 2019. године.
Назив: Број поднетих пријава кандидата
Извор верификације: Интерна евиденција
Коментар: Базна вредност је из 2019. године.
Назив: % решених захтева у односу на примљене захтеве
Извор верификације: Интерна евиденција
Коментар: Базна вредност је из 2019. године

Индикатор 2.2

Индикатор 2.3
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Циљ 3

Вођење родне статистике у области правосудних испита и испита за сталне судске преводитеље/преводитељке

Индикатор 3.1

Назив: % жена у односу на укупан број лица која су положила правосудни испит
Извор верификације: Интерна евиденција
Коментар: Базна вредност је из 2019. године
Назив: % мушкараца у односу на укупан број лица која су положила правосудни испит
Извор верификације: Интерна евиденција
Коментар: Базна вредност је из 2019. године
Назив: % жена постављених за обављање функције сталне судске преводитељке
Извор верификације: Евиденција - регистар
Коментар: Базна вредност је из 2019. године
Назив: % мушкараца постављених за обављање функције сталног судског преводиоца
Извор верификације: Евиденција - регистар
Коментар: Базна вредност је из 2019. године

Индикатор 3.2

Индикатор 3.3

Индикатор 3.4
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Базна
82

2021
75

2022
75

2023
75

Базна
18

2021
25

2022
25

2023
25

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

1801 Уређење и надзор у области здравства
172.511.967,14
0800 Покрајински секретаријат за здравство
172.511.967,14
Назив
Уређење и надзор у области здравства
Сектор
18 Здравство
Обављање послова покрајинске управе у области здравства и обављање поверених послова државне управе у области санитарног
Сврха
надзора

Правни основ

Закон о здравственој заштити, Закон о здравственом осигурању, Закон о санитарном надзору, Закон о јавном здрављу, Закон о
инспекцијском надзору, Закон о утврђивању надлежности АП Војводине, Закон о здравственој исправности предмета опште употребе,
Закон о безбедности хране, Закон о водама, Закон о заштити становништва од заразних болести, Закон о сахрањивању и гробљима,
Закон о планирању и изградњи,Закон о правима пацијената

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Припрема аката за Скупштину АП Војводине и Покрајинску владу којима се уређују питања од покрајинског значаја у здравству и
здравственом осигурању и унапређују заштита здравља, здравствена и фармацеутска служба на територији АПВ, мере за обезбеђивање
и спровођење делатности у области јавног здравља од интереса за грађане АПВ, доношење посебних програма здравствене заштите и
посебних програма из области јавног здравља, оснивање здравствених установа и вршење оснивачких права, предлагање Плана мреже
здравствених установа, праћење рада здравствене службе на територији АПВ, обављање послова санитарног надзора и доношење
решења о одређивању зона санитарне заштите изворишта за територију АПВ.

Обављање послова покрајинске управе у области здравства и обављање поверених послова државне управе у области санитарног
надзора
Назив: Проценат санитарних надзора са утврђеним неправилностима у односу на
Индикатор 1.1
Базна
2021
2022
2023
укупан број санитарних надзора
Извор верификације: Извештај о раду санитарне инспекције
4
4
4
4
Коментар: Базна година је 2019. година.
0800 Покрајински секретаријат за здравство
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 18011003
ПА
18011003 Санитарни надзор на територији АПВ
124.509.754,44
Програм
1801 Уређење и надзор у области здравства
Функција
760 - Здравство некласификовано на другом месту
Обављање поверених послова санитарног надзора на територији АПВ
Сврха
Циљ 1

Правни основ

Одговорно лице
Опис
Капитална
улагања

Закон о санитарном надзору , Закон о јавном здрављу , Закон о инспекцијском надзору , Закон о утврђивању надлежности АП
Војводине, Закон о здравственој исправности предмета опште употребе , Закон о безбедности хране , Закон о водама , Закон о заштити
становништва од заразних болести , Закон о сахрањивању и гробљима , Закон о планирању и изградњи, Закон о правима пацијената.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Обављање поверених послова санитарног надзора мере за обезбеђивање и спровођење делатности у области јавног здравља од интереса
за грађане АПВ
НЕ

НЕ
Обављање поверених послова санитарног надзора на територији АПВ
Назив: Проценат санитарних надзора са утврђеним неправилностима у односу на
Индикатор 1.1
Базна
2021
2022
2023
укупан број санитарних надзора.
Извор верификације: Извештај о раду санитарне инспекције.
4
4
4
4
Коментар: Базна година је 2019. година.
0800 Покрајински секретаријат за здравство
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 18011004
18011004 Администрација и управљање
48.002.212,70
Програм
1801 Уређење и надзор у области здравства
760 - Здравство некласификовано на другом месту
Функција
Сврха
Обављање послова покрајинске управе у области здравства
Закон о здравственој заштити , Закон о здравственом осигурању , Закон о јавном здрављу, Закон о утврђивању надлежности АП
Правни основ
Војводине.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Одговорно лице
ИПА пројекат
Циљ 1

Опис

Припрема аката за Скупштину АП Војводине и Покрајинску владу којима се уређују питања од покрајинског значаја у здравству и
здравственом осигурању и унапређује заштита здравља, здравствена и фармацеутска служба на територији АПВ, доношење посебних
програма здравствене заштите и посебних програма из области јавног здравља, оснивање здравствених установа и вршење оснивачких
права, предлагање Плана мреже здравствених установа, праћење рада здравствене службе на територији АПВ

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ
Циљ 1
Индикатор 1.1

Назив:
Извор верификације:
Коментар:

УКУПНА СРЕДСТВА

Базна

2021

2022

1802 Превентивна здравствена заштита
0800 Покрајински секретаријат за здравство
Назив
Превентивна здравствена заштита
Сектор
18 Здравство

Сврха

Правни основ
Одговорно лице

2023

72.315.960,60
72.315.960,60

Очување и унапређење здравствене заштите појединих категорија становништва АП Војводине, односно врста болести које су
специфичне за аутономну покрајину, а за које није донет посебан програм здравствене заштите на републичком нивоу и очување и
унапређење јавног здравља на територији АПВ, унапређење превенције рака дојке, здравствено просвећивање и здравствено васпитање
грађана
Закон о здравственој заштити, Закон о јавном здрављу и Закон о правима пацијената
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Реализација посебних програма здравствене заштите појединих категорија становништва АП Војводине, односно врста болести које су
специфичне за аутономну покрајину, а за које није донет посебан програм здравствене заштите на републичком нивоу, посебних
програма из области јавног здравља за територију АПВ, пројекта унапређења превенције рака дојке и израда здравствено васпитаних и
едукативних, научно заснованих видео и штампаних материјала.

Циљ 1

Благовремена дијагностика и лечење оболелих од појединих врста болести које су специфичне за аутономну покрајину, односно
појединих категорија становништва узимајући у обзир родне карактеристике, старосне, полне и др.

Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

Циљ 2

Назив: Број пацијенткиња обухваћених посебним програмима здравстене заштите
Извор верификације: Извештаји о реализацији програма
Коментар: Базна година је 2018. година.
Назив: Број пацијената обухваћених посебним програмима здравстене заштите
Извор верификације: Извештај о реализацији програма
Коментар: Базна година је 2018. година.

Базна
10308

2021
15000

2022
17000

2023
17000

Базна
7858

2021
14000

2022
15000

2023
15000

Базна

2021

2022

2023

114

80

80

80

Базна

2021

2022

2023

83

50

50

50

Едукованост здравствених радника у реализацији посебних програма здравствене заштите.

Назив: Број едукованих докторки медицине укључених у реализацију посебних
програма.
Извор верификације: Извештаји о реализацији програма.
Коментар: Родно дефинисан индикатор је постављен у буџету за 2018. годину.
Назив: Број едукованих доктора медицине укључених у реализацију посебних
Индикатор 2.2
програма.
Извор верификације: Извештаји о реализацији програма.
Коментар: Родно дефинисан индикатор је постављен у буџету за 2018. годину.
0800 Покрајински секретаријат за здравство
ПЈ
ПРОЈЕКАТ 18024003
18024003 Подршка превентивиним активностима за очување и унапређење здравља и подизање
одговорности појединца за сопствено здравље
1802 Превентивна здравствена заштита
Програм
Функција
760 - Здравство некласификовано на другом месту
Индикатор 2.1

8.000.000,00

Сврха

Интензивирање и подршка превентивном понашању појединца, здравствено васпитање и мотивисање за здраве стилове живота

Правни основ

Закон о здравственој заштити и Закон о јавном здрављу
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Одговорно лице

Опис

Израда здравствено васпитног и едукативног, научно заснованог видео и штампаног материјала за емитовање у масовним и штампаним
медијима доступним најширем кругу грађана АП Војводине у циљу подизања нивоа свести појединца о одговорности за сопствено
здравље и здравствене просвећености становништва. Реализацијом пројекта афирмишу се здрави стилови живота будући да су у основи
хроничних незаразних болести које су доминантне на територији АПВ ризична понашања и штетне навике (неправилна исхрана,
физичка неактивност, коришћење дувана и алкохола), као и повећање одзива на превентивне прегледе карцинома грлића материце, дојке
и колоректалног карцинома унапређењем сазнања грађана о вишеструкој користи истих за очување здравља, о месту, времену, начину
где се могу спровести и превенција заразних болести у складу са епидемиолошком ситуацијом.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Очување и унапређење здравља становништва, афирмација здравих стилова живота и усвајање понашања која доприносе здрављу,
повећање одзива становништва на систематске прегледе и скининг.

Индикатор 1.1

Назив: Проценат грађана АПВ који је упознат са видео материјалима у односу на
укупан број становника АПВ.
Извор верификације: Податак о гледаности емитованих видео материјала које
достављају специјализоване агнеције.
212

Базна

2021

2022

2023

55

60

0

0

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

Коментар: Базна година је 2018. године. Видео материјали се емитују на локалним ТВ станицама и јавном сервису, а мерење се врши
путем података о гледаности конкретног програма.
0800 Покрајински секретаријат за здравство
ПЈ
ПРОЈЕКАТ 18024004
18024004 Неонатални скрининг на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини

12.000.000,00

Функција

1802 Превентивна здравствена заштита
760 - Здравство некласификовано на другом месту

Сврха

Очување и унапређење здравствене заштите становништва АП Војводине путем раног откривања оболелих од цистичне фиброзе

Правни основ

Закон о здравственој заштити
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Узимање узорака код новорођене деце за лабораторијски скрининг у Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине Нови
Сад.

Програм

Одговорно лице
Опис
Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Рано откривање у неонаталном узрасту оболелих од цистичне фиброзе, њихово лечење и праћење

Назив: Број извршених анализа за дијагностиковање цистичне фиброзе код новорођене
деце
Извор верификације: Извештај о реализацији програма.
Коментар: Базна година је 2013. година.
Индикатор 1.2
Назив: Проценат извршених анализа у односу на укупан број новорођене деце
Извор верификације: Извештај о реализацији програма.
Коментар: Индикатор је уведен за 2021. годину, те нема података о базној вредности.
0800 Покрајински секретаријат за здравство
ПЈ
ПРОЈЕКАТ 18024005
Индикатор 1.1

Базна

2021

2022

2023

9974

17000

0

0

Базна
0

2021
90

2022
0

2023
0

18024005 Рано откривање промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног
притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини
Програм
Функција
Сврха
Правни основ
Одговорно лице

2.000.000,00

1802 Превентивна здравствена заштита
760 - Здравство некласификовано на другом месту
Очување и унапређење здравствене заштите жена у АП Војводини раним откривањем промене функције срца хипертензивних трудница
и правовременим третманом.
Закон о здравственој заштити
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Ехокардиографски, кардиолошки прегледи и двадесетчетворосатни амбулантни мониторинг крвног притиска хипертензивних трудница
и анализа резултата правовременог третмана и контроле у односу на настанак компликација у току трудноће, у току и након порођаја.
Програм реализује Институит за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Рано откривање потенцијално угрожених трудница и праћење контроле ефикасности терапије

Индикатор 1.1

Назив: Број обухваћених хипертензивних трудница
Извор верификације: Извештај о реализацији програма.
Коментар: Базна година је 2013. година.
Назив: Број извршених прегледа (кардиолошких, ехокардиографских и мониторинг
крвног притиска).
Извор верификације: Извештај о реализацији програма.
Коментар: Базна година је 2013. године.

Индикатор 1.2
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Базна
108

2021
300

2022
0

2023
0

Базна

2021

2022

2023

832

1200

0

0
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0800 Покрајински секретаријат за здравство
ПРОЈЕКАТ 18024007
ПЈ
18024007 Очување плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини

2.000.000,00

Функција

1802 Превентивна здравствена заштита
760 - Здравство некласификовано на другом месту

Сврха

Омогућавање родитељства особама леченим од малигних болести старости до 40. година уз онколошу безбедност

Правни основ

Закон о здравственој заштити
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Програм

Одговорно лице

Опис

Информисање оболелих и консултација са субспецијалистима за онкофертилитет и спровођење планиране процедуре за очување
плодности и припрема и обрада за поступке биомедицински потпомогнутог родитељства.Програм реализује Клинички центар
Војводине, Нови Сад.

Капитална
улагања

НЕ

НЕ
Рано откривање и лечење оболелих од малигних болести
Индикатор 1.1
Назив: Број извршених прегледа и анализа код жена.
Извор верификације: Извештај о реализацији програма.
Коментар: Базна година је 2017. година.
Назив: Број извршених прегледа и анализа код мушкараца.
Индикатор 1.2
Извор верификације: Извештај о реализацији програма.
Коментар: Базна година је 2017. година.
0800 Покрајински секретаријат за здравство
ПРОЈЕКАТ 18024008
ПЈ
18024008 Унапредјивање дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини
Војводини
Програм
1802 Превентивна здравствена заштита
Функција
760 - Здравство некласификовано на другом месту
ИПА пројекат
Циљ 1

Сврха

Правни основ
Одговорно лице

Базна
13

2021
20

2022
0

2023
0

Базна
16

2021
20

2022
0

2023
0

900.000,00

Примена минимално инвазивних хирушких интервенција. Смањење морбидитета у постинтервенцијском току, краћи боравак у болници,
успешнији опоравак и смањен инвалидитет. Применом апарата за микроталасну аблацију могућа је аблација тумора штитасте жлезде
перкутаним приступом, без оперативног реза.
Закон о здравственој заштити
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Селекција пацијената са издиференцираном дијагнозом након ендрокринолошко-радиолошке обраде за третман радиоталасном и
микровејв техником, третман - аблација тумора радиоталасном и микровејв техником, скраћен постоперативни ток и едукација за 50
лекара. Програм реализаује Клинички центар Војводине, Нови Сад.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

НЕ
Пружање правовремене минимално инвазивне терапије ендокринолошким и онколошким пацијентима с минималним посттерапијским
морбидитетом.
Назив: Проценат жена обухваћених посебним програмом у односу на укупан број
Базна
2021
2022
2023
прегледаних.
Извор верификације: Извештај о реализацији програма.
80
80
0
0
Коментар: Базна година је 2017. година.
Назив: Проценат мушкараца обухваћених посебним програмом у односу на укупан број
Базна
2021
2022
2023
прегледаних.
Извор верификације: Извештај о реализацији програма.
20
20
0
0
Коментар: Базна година је 2017. година.
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0800 Покрајински секретаријат за здравство
ПРОЈЕКАТ 18024009
ПЈ
18024009 Рано препознавање и смањење броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној
покрајини Војводини
Програм
1802 Превентивна здравствена заштита
760 - Здравство некласификовано на другом месту
Функција
Сврха
Правни основ
Одговорно лице

900.000,00

Смањење броја оболелих и редукција медицинских и друштвених последица у виду дуготрајног лечења, учесталих хоспитализација и
недовољног нивоа излечења код деце с менталним поремећајима.
Закон о здравственој заштити
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Стручна подршка раду здравствених радника и здравствених сарадника у домовима здравља (у шест домова здравља) на територији АП
Војводине. Програм реализује Клинички центар Војводине, Нови Сад.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Едукација здравствених радника и здравствених сарадника у погледу адекватније дијагностике деце с психијатријским поремећајима.

Назив: Број едукованих докторки медицине.
Извор верификације: Извештај о реализацији програма.
Коментар: Базна година је 2019. година.
Индикатор 1.2
Назив: Број едукованих доктора медицине.
Извор верификације: Извештај о реализацији програма.
Коментар: Базна година је 2019. година.
0800 Покрајински секретаријат за здравство
ПЈ
ПРОЈЕКАТ 18024013
18024013 Прва мамографија
1802 Превентивна здравствена заштита
Програм
Функција
760 - Здравство некласификовано на другом месту
Индикатор 1.1

Сврха

Правни основ
Одговорно лице

Базна
15

2021
30

2022
0

2023
0

Базна
42

2021
60

2022
0

2023
0

22.800.000,00

Превенција рака дојке. Реализација пројекта је неопходна имајући у виду податке о обољевању жена у АП Војводини од тумора дојке и
постојеће стање опремљености здравствене службе мамографским апаратима у АП Војводини, нарочито у руралним подручјима где
постоји недостатак здравственог кадра и медицинских апарата-мамографа.
Закон о здравственој заштити и Закон о правима пацијената.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Спровођење превентивних мамографских прегледа жена старости 45-49 година и обезбеђење доступне здравствене заштите у
општинама на територији АП Војводине без капацитета за организовани скрининг рака дојке и едукација жена у погледу значаја бриге о
сопственом здрављу. Обављање мамографских прегледа на два покретна мамографа омогућиће спровођење пројекта у већем броју
насељених места у АП Војводини и већи обухват жена мамографским снимањем и очитавање мамографских снимака.

Капитална
улагања

НЕ

НЕ
Унапређење превенције рака дојке.
Назив: Проценат жена обухваћених мамографским прегледом у односу на број жена
Индикатор 1.1
старости 45-49 година на подручју где се спроводе мамографски прегледи.
Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта.
Коментар: Базна година је 2019. година.
0800 Покрајински секретаријат за здравство
ИПА пројекат
Циљ 1
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Базна

2021

2022

2023

47

80

0

0

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

ПЈ
ПРОЈЕКАТ 18024014
18024014 Посебан програм јавног здравља у Аутономној покрајини Војводини
Програм
1802 Превентивна здравствена заштита
Функција
760 - Здравство некласификовано на другом месту
Сврха
Очување и унапређење јавног здравља на територији АП Војводине.
Закон о јавном здрављу
Правни основ
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Одговорно лице

11.150.000,00

Опис

Праћење и анализа здравственог стања становништва, интегрисани надзор и контрола трансмисивних антропозооноза, унапређење
здравствене писмености популације и др. кроз реализацију посебног програма из области јавног здравља на територији АП Војводине.
Програм реализује Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

НЕ
Очување и унапређење јавног здравља на теритотији АП
Назив: Број здравствених радника који учествују у реализацији програмских задатака
посебног програма јавног здравља.
Извор верификације: Извештај о реализацији програма.
Коментар: Базна година је 2019. година.
Назив: Број јавноздравствених питања релевантних за становништво АП Војводине за
које је сачињен извештај који садржи анализу прикупљених података и предлоге за
планирање одговарајућих мера
Извор верификације: Извештај о реализацији програма.

Базна

2021

2022

2023

547

600

0

0

Базна

2021

2022

2023

0

10

0

0

Коментар: Програм је почео да се рализује у 2020. години, те нема податка о базној вредности.
0800 Покрајински секретаријат за здравство
ПЈ
ПРОЈЕКАТ 18024017
18024017 Пилот пројекат раног откривања рака плућа на територији АП Војводине
Програм
1802 Превентивна здравствена заштита
760 - Здравство некласификовано на другом месту
Функција
Сврха
Смањење морбидитета и морталитета од рака плућа превентивним прегледима
Правни основ
Закон о здравственој заштити
Одговорно лице
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

8.300.000,00

Опис

Превентивни прегледи циљне популације (грађани старости 50-70 година, пушачи и бивши пушачи), едукација становништва о
превенцији рака плућа и значају скрининга и штетности пушења, едукација здравствених радника. Скрининг рака плућа у Општој
болници Врбас, Општој болници Суботица и Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица.

Капитална
улагања

НЕ

НЕ
Унапређење превенције рака плућа
Назив: Проценат жена код којих је превентивним прегледима откривен карцином у
Индикатор 1.1
односу на укупан број учесника скрининга.
Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта.
Коментар: Базна година је 2020. година, те нема података о базној вредности.
Назив: Проценат мушкараца код којих је превентивним прегледима откривен карцином
Индикатор 1.2
у односу на укупан број учесника скрининга
Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта
Коментар: Базна година је 2020. година, те нема података о базној вредности.
0800 Покрајински секретаријат за здравство
ПЈ
ПРОЈЕКАТ 18024018
18024018 Терапија појединих поремећаја мокрења код деце ботоx-ом
Програм
1802 Превентивна здравствена заштита
Функција
760 - Здравство некласификовано на другом месту
ИПА пројекат
Циљ 1

Сврха

Правни основ
Одговорно лице
Опис

Базна

2021

2022

2023

0

5

0

0

Базна

2021

2022

2023

0

8

0

0

945.960,60

Поремећај мокрења код деце обухвата читав спектар различитих поремећаја чије лечење конзервативним методама лечења код
појединих пацијената са неурогеном бешиком и са терапијски резистентном формом није довољно. Овим пацијентима је индикована
апликација ботоx-а.Код пацијената са неурогеном бешиком ботоx омогућава постизање континенције уз превенцију развоја развоја
бубрежне инсуфицијенције, а код пацијената са енурезом омогућава постизање сувих ноћи такође уз превенцију развоја бубрежне
инсуфицијенције у каснијем одраслом добу.
Закон о здравственој заштити
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Третман инстилацијом ботоx-а у детрузор мокраћне бешике деце у Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови
Сад..

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ
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Циљ 1

УКУПНА СРЕДСТВА

Спровођење терапије ботоксом код деце са неурогеном бешиком и са терапијски резистентном формом енурезе.

Назив: Проценат пацијената код којих је постигнут континентност као терапијски
одговор у односу на број пацијената који су обухваћени лечењем.
Извор верификације: Извештај о реализацији програма.
Коментар: Програм ће почети да се реализује од 2021. години.
0800 Покрајински секретаријат за здравство
ПРОЈЕКАТ 18024019
ПЈ
Индикатор 1.1

Базна

2021

2022

2023

0

30

0

0

18024019 Скрининг на асимптоматску перзистентну или рекурентну микроскопску хематурију
Програм
Функција

Сврха

Правни основ
Одговорно лице

420.000,00

1802 Превентивна здравствена заштита
760 - Здравство некласификовано на другом месту
Рано откривање, правовремена дијагноза и доступна терапија у зависности од етиологије хематурије могу значајно смањити морбидитет
или морталитет ових пацијената. Инциденца асимптоматске хематурије је 2-6% дечије популације, а раним откривањем оболелих са
микроскопском хематуријом која је узрокована прогресивним бубрежним болестима значајно се смањује инциденца терминалне
бубрежне инсуфицијенције.
Закон о здравственој заштити.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Код деце код које се на основу рутинског прегледа урина утврди микроскопска хематурија у Институту за здравствену заштиту деце и
омладине Војводине, Нови Сад извршиће се клиничко-лабораторијско испитивање ради изналажења етиологије.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Рано откривање асимптоматске пезистентне или рекурентне микроскопске хематурије код деце, њихово лечење и праћење.

Индикатор 1.1

Назив: Број деце код којих је дијагностикована асимптоматска хематурија и тиме
спречена појава компликација у смислу развоја бубрежне инсуфицијенције.
Извор верификације: Извештај о реализацији програма.

Базна

2021

2022

2023

0

400

0

0

Коментар: Програм ће почети да се реализује од 2021. години, те нема података о базној вредности.
0800 Покрајински секретаријат за здравство
ПЈ
ПРОЈЕКАТ 18024020
18024020 Одређивање пепсина код деце у дијагностици рефлуксне болести
1802 Превентивна здравствена заштита
Програм
Функција
760 - Здравство некласификовано на другом месту

Сврха

Правни основ
Одговорно лице
Опис
Капитална
улагања
ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

900.000,00

Програм одређивања пепсина код деце у дијагностици рефлуксне болести реализоваће Институт за здравствену заштиту деце и
омладине Војводине, Нови Сад и могу га користити сва деца узраста од 0-18 година са езофагеалном и екстраезофагеалном
симптоматологијом упућена на Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад од гастроентеролога, пулмолога
или оториноларинголога.
Закон о здравственој заштити.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Примена ПЕП теста у дијагностици рефлуксне болести код деце узраста 0-18 година са различитим езофагеалном и екстраезофагеалном
симптоматологијом.
НЕ
НЕ
Тестирање деце ПЕП тестом узраста од 0-18 година у дијагностици рефлуксне болести.
Назив: Проценат деце код којих је дијагностикована рефлуксна болест у односу на
укупан број тестиране деце.
Извор верификације: Извештај о реализацији програма.

Базна

2021

2022

2023

0

20

0

0

Коментар: Програм ће почети да се реализује од 2021. године, те нема података о базној вредности.
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0800 Покрајински секретаријат за здравство
ПРОЈЕКАТ 18024021
ПЈ
18024021 Превенција функционалног слепила код радно способних пацијената са нерегулисаним
глаукомом помоћу операције трабекулектомије са уградњом савременог дренажног импланта
Програм
Функција

Сврха

Правни основ
Одговорно лице

2.000.000,00

1802 Превентивна здравствена заштита
760 - Здравство некласификовано на другом месту
Превенција слепила код радно активних пацијената код којих се конвенционалним методама лечења (медикаментна и ласерска
антиглаукомска терапија) и стандардном трабекулектомијом не зауставља напредовање глаукома чиме постају функционално слепе
особе. којим се омогућује очување радне способности и бољи квалитет живота.
Закон о здрвственој заштити.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Комплетан офтамолошки преглед, компјутеризовано видно поље, окуларна кохерентна томографија и операција трабекулектомије за
уградњом дренажног импланта. Преоперативна и постоперативна евалуација и контроле. Програм реализује Клинички центар
Војводине, Нови Сад.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

НЕ
Превенција слепила радно активних пацијената.
Назив: Број извршених операција код жена.
Извор верификације: Извештај о реализацији програма.

Базна
0

2021
10

2022
0

2023
0

2021
10

2022
0

2023
0

Коментар: Пројекат ће почети да се реализује 2021. године, те нема података о базној вредности.
Индикатор 1.2

Назив: Број извршених операција код мушкараца.
Извор верификације: Извештај о реализацији програма.

Базна
0

Коментар: Пројекат ће почети да се реализује 2021. године, те нема података о базној вредности.
1803 Развој квалитета и доступности здравствене заштите
150.001.000,00
0800 Покрајински секретаријат за здравство
150.001.000,00
Развој квалитета и доступности здравствене заштите
Назив
18 Здравство
Сектор
Унапређење квалитета лечења кроз побољшање услова за рад здравствених установа и унапређење услова рада и квалитета здравствене
Сврха
заштите
Правни основ
Закон о здравственој заштити
Одговорно лице
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Обезбеђење услова за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите који су виши од норматива у погледу кадра,
простора, опреме, лекова и медицинских средстава, обезбеђење средстава за извршавање обавеза здравствених установа по извршним
судским одлукама и других услова за обезбеђивање вишег стандарда лечења, развој и подизање квалитета здравствене заштите кроз
сарадњу са удружењима грађана.

Циљ 1

Обезбеђење и /или побољшање услова за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите кроз стварање услова за
потребну кадровску обезбеђеност и извршавање обавеза здравствених установа.

Назив: Број запослених за које су обезбеђене зараде у једном месецу.
Извор верификације: Извештај о спровођењу програма.
Коментар: Базна година је 2014. година..
0800 Покрајински секретаријат за здравство
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 18031003
18031003 Хитна медицинска помоћ
Програм
1803 Развој квалитета и доступности здравствене заштите
Функција
760 - Здравство некласификовано на другом месту
Индикатор 1.1

Базна
220

2021
120

2023
100

1.000,00

Сврха

Обезбеђење накнаде здравственим установама за пружање хитне медицинске помоћи неосигураним лицима

Правни основ

Закон о здравственој заштити
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Одговорно лице

2022
100

Опис

Исплата накнаде здравственим установама за пружање хитне медицинске помоћи неосигураним лицима за услуге које здравствена
установа није наплатила од организације за здравствено осигурање

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

НЕ
Обезбеђење пружања хитне медицинске помоћи
Назив: Број лица којима је пружена хитна медицинска помоћ за које здравствена
установа пружене услуге није наплатила од организације за здравствено осигурање
Извор верификације: Документација о утрошку средстава
Коментар: Базна година је 2014. година.
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Базна

2021

2022

2023

50

40

30

30

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

0800 Покрајински секретаријат за здравство
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 18031004
ПА
18031004 Сарадња са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима
Програм
Функција
Сврха
Правни основ
Одговорно лице
Опис
Капитална
улагања

2.000.000,00

1803 Развој квалитета и доступности здравствене заштите
760 - Здравство некласификовано на другом месту
Подстицање активности хуманитарних и стручних организација, савеза и удружења и сарадња са њима на пословима развоја
здравствене заштите
Закон о здравственој заштити
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Финансирање, односно суфинансирање пројеката/програма удружења грађана, стручних организација, савеза и др. од јавног интереса у
области здравствене заштите
НЕ

НЕ
Развој и подизање квалитета здравствене заштите кроз сарадњу са удружењима грађана
Назив: Број одржаних едукација циљних група од стране удружења, стручних
Индикатор 1.1
организација, савеза чије активности су подржане.
Извор верификације: Извештаји о наменском трошењу средстава удружења, стручних
организација, савеза чије активности су подржане.
Коментар: Базна година је 2019. година.
0800 Покрајински секретаријат за здравство
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 18031010
ИПА пројекат
Циљ 1

Базна

2021

2022

2023

92

100

100

100

18031010 Обезбеђење несметаног функционисања и подизање квалитета здравствене заштите
Програм
Функција
Сврха
Правни основ
Одговорно лице

90.000.000,00

1803 Развој квалитета и доступности здравствене заштите
760 - Здравство некласификовано на другом месту
Стварање услова за несметано функционисање здравствених установа
Закон о здравственој заштити
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Програмска активност обухвата обезбеђење средстава за стварање услова за бољу кадровску обезбеђеност установа више од
норматива,обезбеђење средстава за извршавање обавеза здравствених установа по извршним судским одлукама чиме се постиже
несметано функционисање здравствених установа и подиже квалитет пружене здравствене заштите

Капитална
улагања

НЕ

НЕ
Обезбеђење несметаног функционисања и подизање квалитета здравствене заштите
Назив: Број запослених за које су обезбеђене зараде у једном месецу
Индикатор 1.1
Извор верификације: Извештај о исплаћеним зарадама за сваки месец.
Коментар: Базна година је 2014. година.
0800 Покрајински секретаријат за здравство
ПЈ
ПРОЈЕКАТ 18034005
18034005 Родитељска кућа
Програм
1803 Развој квалитета и доступности здравствене заштите
Функција
760 - Здравство некласификовано на другом месту
Сврха
Виши стандард у обезбеђењу здравствене заштите деце оболеле од малигних болести
Правни основ
Закон о здравственој заштити
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Одговорно лице
ИПА пројекат
Циљ 1

Базна
220

2021
120

2022
100

2023
100

8.000.000,00

Опис

Пројекат подразумева обезбеђење средстава за зараде стручног кадра и средстава за одржавање објекта у коме су смештена деца оболела
од малигних болести која се лече на Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине и њихови родитељи

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Обезбеђење адекватног смештаја деце оболелих од малигних болести за време трајања терапије

Индикатор 1.1

Назив: Број смештене деце (просечно дневно).
Извор верификације: Годишњи извештај о реализацији пројекта.
Коментар: Базна година је 2013. година.
Назив: Проценат смештене деце у односу на проценат исказаних потреба за смештајем
Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта.
Коментар: Базна година је 2013. година

Индикатор 1.2
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Базна
3

2021
3

2022
0

2023
0

Базна
100

2021
100

2022
0

2023
0

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

0800 Покрајински секретаријат за здравство
ПРОЈЕКАТ 18034013
ПЈ
18034013 Помоћ здравственим радницима у условима заразне болести ЦОВИД-19 у здравствним
установама на територији Аутономне покрајине Војводине
Програм
1803 Развој квалитета и доступности здравствене заштите
760 - Здравство некласификовано на другом месту
Функција

50.000.000,00

Сврха

Пружање новчане помоћи здравственим радницима који обављају послове здравствене заштите у здравственим установама на
територији АП Војводине у условима проглашења болести ЦОВИД-19 изазване вирусом САРС-ЦОВ-2 заразном болешћу, с обзиром да
спроводе активности на спречавању појаве, ширења и сузбијању ове заразне болести и на заштити становништва од те болести.

Правни основ

Закон о здравственој заштити, Одлука о проглашењу болести ЦОВИД-19 изазване вирусом САРС-ЦОВ-2 заразном болешћу

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

На основу Наредбе Покрајинског штаба за ванредне ситуације број:82-5/2020 од 16. марта 2020. године отворен је наменски рачун за
помоћ здравственим радницима. Пренос новачаних средстава у оквиру организоване хуманитарне помоћи здравственим радницима,
имајући у виду епидемиолошку ситуацију у у условима заразне болести ЦОВИД-19, у здравственим установама на територији АП
Војводине.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

НЕ
Подршка здравственим радницима због њиховог повећаног ангажовања са великим степен ризика у вези са епидемијом изазваном
Корона вирусом.
Назив: Број здравствених радника укључених у реализацију пројекта.
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Извештај здравствених установа о исплаћеној помоћи.
0
1000
0
0
Коментар: Базна година је 2020. године, те нема података о базној вредности, а реализација пројекта је пролонгирана за 2021. годину.

Индикатор 1.2

Назив: Број здравствених радница укључених у реализацију пројекта.
Извор верификације: Извештај здравствених установа о исплаћеној помоћи.

Базна
0

2021
1000

2022
0

2023
0

Коментар: Пројекат ће почети да се реализује у марту 2020. године, те нема података о базној вредности.
1807 Развој инфраструктуре здравствених установа
0800 Покрајински секретаријат за здравство
Развој инфраструктуре здравствених установа
Назив
Сектор
18 Здравство

2.345.000.000,00
2.345.000.000,00

Сврха

Унапређење квалитета лечења кроз побољшање услова за рад здравствених установа и унапређење услова рада и квалитета

Правни основ

Закон о здравственој заштити
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Изградња, одржавање и опремање здравствених установа у државној својини

Одговорно лице
Опис
Циљ 1

Побољшање услова за рад здравствених установа кроз обезбеђивање адекватног простора, набавку неопходне медицинске и
немедицинске опреме, возила и опреме у области интегрисаног здравственог информационог система

Назив: Проценат укупно обезбеђених средстава здравственим установама у односу на
обим тражених средстава
Извор верификације: Документација о спроведеном јавном конкурсу и Извештај о
извршењу покрајинске скупштинске одлуке о буџету
Коментар: Базна година је 2013. година.
0800 Покрајински секретаријат за здравство
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 18071001
Индикатор 1.1

Базна

2021

2022

2023

10

60

80

80

18071001 Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина
Програм
Функција
Сврха
Правни основ
Одговорно лице

787.000.000,00

1807 Развој инфраструктуре здравствених установа
760 - Здравство некласификовано на другом месту
Побољшање услова за рад здравствених установа кроз обезбеђење адекватног простора и набавку неопходне медицинске и друге
опреме, чиме ће се повећати доступност одговарајућих здравствених услуга пацијентима
Закон о здравственој заштити
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Програмска активност обухвата обезбеђење средстава за вршење оснивачких права над здравственим установама чији је оснивач АП
Војводина (1 клинички центар, 5 института, 1 клиника, 9 општих болница, 11 специјалних болница, 8 завода и 44 дома здравља)
капитална улагања за изградњу, одржавање и опремање здравствених установа, односно инвестиционо улагање, инвестиционо
одржавање одржавање просторија, набавку медицинске и немедицинске опреме и превозних средстава, набавку опреме у области
интегрисаног здравственог информационог система путем јавног конкурса.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ
220

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ
Циљ 1
Индикатор 1.1

УКУПНА СРЕДСТВА

Побољшање услова за рад здравствених установа кроз набавку медицинске и немедицинске опреме
Назив: Проценат укупне вредности набављене медицинске и немедицинске опреме у
односу на укупну вредност исказаних потреба
Извор верификације: Документација о поднетим захтевима

Базна

2021

2022

2023

10

12

40

50

Коментар: Базна година је 2013. година која није обухватила домове здравља на територији АП Војводине будући да су оснивачка права
на њима преузета у децембру 2019. године, а програмска активност се спроводи у континуитету у складу са законом.
0800 Покрајински секретаријат за здравство
ПЈ
ПРОЈЕКАТ 18075006
18075006 Обезбеђење приорититних потреба здравствним установама за санитетским возилима,
дијализним и осталим возилима
1807 Развој инфраструктуре здравствених установа
Програм
Функција
760 - Здравство некласификовано на другом месту
Сврха
Правни основ
Одговорно лице

100.000.000,00

Унапређење услова за рад и опремљености здравствених установа санитетским возилима, дијализним и осталим возилима ради
унапређења квалитета лечења грађана АП Војводине.
Закон о здравственој заштити
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Набавка нових, опремљених санитетских возила, дијализних и других неоходних возила у циљу обезбеђења приступачне и уједначене
здравствене заштите свим грађанима АП Војводине. Санитетска возила набављају се за потребе санитетског транспорта оболелих и
повређених пацијената. Критеријуми за утврђивање приоритета за доделу возила су: постојећи број возила, њихово возно стање и
старост са аспекта безбедности, површину територије на којој здравствена установа обавља делатност, број становника који гравитирају
здравственој установи, број насељених места и њихова удаљеност и др.

Капитална
улагања

ДА

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Обезбеђење приступачне и уједначене здравствене заштите набавком санитетских возила

Назив: Проценат набављених возила за санитетских превоз пацијената у односу на
потребан број који обезбеђује доступност хитне медицинске помоћи санитетског
Базна
транспорта
Извор верификације: Аналитички подаци сачињени сагледавањем стања опремљености
0
здравствених установа у АП Војводини
Коментар: Пројекат ће почети да се реализује од 2021. године.
0800 Покрајински секретаријат за здравство
ПЈ
ПРОЈЕКАТ 18075007
18075007 Изградња објекта Каменица 3 са Центром за уређај за позитронску емисиону томографију (ПЕТ
центар)
Програм
1807 Развој инфраструктуре здравствених установа
Функција
760 - Здравство некласификовано на другом месту
Индикатор 1.1

Сврха

Правни основ
Одговорно лице

2021

2022

2023

70

0

0

1.458.000.000,00

Обезбеђење додатног простора Институту за онкологију Војводине, Институту за кардиоваскуларне болести Војводине и Институту за
плућне болести Војводине у Сремској Каменици у циљу побољшања квалитета здравствене заштите грађана АП Војводине с обзиром да
постојећи капацитети нису довољни за задовољење потребе грађана за пружањем здравствене заштите с обзиром на неповољну
епидемиолошку ситуацију хроничних незаразних болести у АП Војводини (кардиоваскуларне болести,малигна обољења, хроничне
болести органа за дисање) и пораст оболелих од малигних болести. У АП Војводини је у 2017. години евидентирано 529.998 особа
оболелих од једне или више хроничних болести односно 28,5% становника. Реализацијом пројекта обезбедиће се адекватни услови за
стационарно лечење онколошких пацијената, пацијената оболелих од кардиоваскуларних и плућних болести.

Закон о здравственој заштити
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Надоградња постојећег објекта Центра за имиџинг дијагностику и Службе за поликлинику Института за онкологију Војводине за први,
други, трећи и четврти спрат: адаптација постојећег приземља Института за онкологију Војводине за потребе Центра за имиџинг
дијагностику и изградња простора за смештај Ангио сале за интензивну радиологију у онкологији, први спрат-простор за потребе
Института за онкологију Војводине, други спрат-простор за потребе Института за плућне болести Војводине, трећи спрат-простор за
потребе Института за кардиоваскуларне болести Војводине, четврти спрат-простор за потребе Института за онкологију Војводине.
Изградња ПЕТ центра: бункер за смештај вишеенергетског линеарног акцелератора са пратећом опремом за радиотерапију, ПЕТ/ЦТ
центар са простором за смештај ПЕТ уређаја , дневна болница хемиотерапије и др.

Капитална
улагања

ДА

ИПА пројекат

НЕ
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Циљ 1
Индикатор 1.1

УКУПНА СРЕДСТВА

Побољшање услова за рад у Институту за онкологију Војводине, Институту за плућне болести Војводине и Институту за
кардиоваскуларне болести Војводине.
Назив: % завршености објекта Каменица 3 са ПЕТ центром
Базна
2021
2022
Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта са документацијом који се
20
50
100
доставља Покрајинском секретаријату за здравство.

2023
0

Коментар: Пројекат је почео да се реализује 2020. године, те нема података о базној вредности.
1901 Сарадња државе са црквама и верским заједницама

10.000.000,00

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

10.000.000,00

Назив
Сектор
Сврха

Правни основ
Одговорно лице
Опис
Циљ 1
Индикатор 1.1

Сарадња државе са црквама и верским заједницама
19 Вере и дијаспора
Сарадња са црквама и верским заједницама које делују на територији АП Војводине ради унапређивања верских слобода, остваривања
општег добра и заједничког интереса преко помагања њихове делатности које врше у јавном интересу
Закон о утврђивању надлежности АП Војводине и Покрајинска скупштинска одлука о додели буџетских средстава црквама и верским
заједницама.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
У оквиру овог програма врши се додела средстава традиционалним црквама, верским заједницама, као и организацијама и установама
чији су они оснивачи за суфинансирање грађевинских радова, добротворне и научне делатности.
Унапређење услова рада цркава и верских заједница
Назив: % суфинансираних захтева за унапређење и обнављање верских објеката у
односу на број пријављених црквених општина-жупа на Конкурсу
Извор верификације: Интерна евиденција
Коментар: Базна година 2017.

Базна

2021

2022

2023

59

58

58

58

0700 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 19011002
19011002 Подршка раду црквама и верским заједницама
Програм
1901 Сарадња државе са црквама и верским заједницама
840 - Верске и остале услуге заједнице
Функција
Сврха

Правни основ
Одговорно лице

10.000.000,00

Унапређивање услова рада цркава и верских заједница и њихових организација које делују на територији АП Војводине, а чија је сврха
задовољавање духовних потреба човека, као и очување културно историјског наслеђа
Закон о утврђивању надлежности АП Војводине и Покрајинска скупштинска одлука о додели буџетских средстава црквама и верским
заједницама.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У оквиру ове програмске активности расписује се Конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на
територији АП Војводине за суфинансирање обављања градитељске, добротворне и научне делатности. На Конкурс се могу пријавити
традиционалне цркве и верске заједнице које делују на територији АП Војводине: Српска православна црква, Римокатоличка црква,
Гркокатоличка црква, Исламска заједница, Јеврејска заједница, Словачка евангелистичка а.в. црква, Евангелистичка хришћанска а.в.
црква, Реформатска хришћанска црква и Румунска православна црква.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

Циљ 2
Индикатор 2.1

НЕ
Унапређење делатности цркава и верских заједница
Назив: Број суфинансираних захтева за уређење, обнављање и новоизграђене верске
објекте
Извор верификације: Интерна евиденција
Коментар: Базна вредност је из 2017. године

Базна

2021

2022

2023

42

30

30

30

Подршка одржавању традиционалних верских манифестација и догађаја, ликовних колонија, концерата и сл. поводом верских празника
Назив: Број одржаних верских манифестација и догађаја, ликовних колонија и
концерата и сл. поводом верских празника подржаних од стране Секретаријата
Извор верификације: Интерна евиденција
Коментар: Базна вредност је из 2017. године

Базна

2021

2022

2023

3

3

3

3

2021
2

2022
2

2023
2

Циљ 3

Унапређење научно издавачке делатности цркава и верских заједница и њихових организација

Индикатор 3.1

Назив: Број издања у оквиру финансирања научно издавачке делатности
Извор верификације: Интерна евиденција
Коментар: Базна вредност је из 2017. године
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Базна
1

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

1902 Сарадња са дијаспором и Србима у региону

90.000.000,00

1100 Покрајински секретаријат за регионални развој међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

90.000.000,00

Назив
Сектор

Сарадња са дијаспором и Србима у региону
19 Вере и дијаспора

Сврха

Унапређење положаја избеглих и расељених лица и унапређење културне, просветне, научне и спортске сарадње АП Војводине са
Србима у региону, као и очување и неговање српског културног, етничког, језичког и верског идентитета.

Правни основ

Закон о избеглицама, Покрајинска скупштинска одлука о оснивању Фонда за избегла, расељена лица и сарадњу у региону

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Програм Сарадња са дијаспором и Србима у региону је усмерен на јачање подршке сарадњи са Србима у региону, као и положаја
избеглих и расељених лица
Унапређена сарадња у региону
Назив: Број остварених регионалних сусрета и контаката
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Извештај о раду Фонда
0
25
30
35
Коментар: базна година:2021

Опис
Циљ 1
Индикатор 1.1

1100 Покрајински секретаријат за регионални развој међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 19021001
19021001 Помоћ избеглим и расељеним лицима и сарадња у региону
Програм
1902 Сарадња са дијаспором и Србима у региону
411 - Општи економски и комерцијални послови
Функција

90.000.000,00

Сврха

Помоћ избеглим и расељеним лицима у циљу побољшања њиховог положаја, као и побољшање сарадње у регионалном окружењу.
Јачање научне, културне, просветне, привредне и спортске сараднеј са повратничким срединама у Хрватској и БиХ, а онда и са
целокупном заједницом Срба у региону.

Правни основ

Закон о избеглицама, Покрајинска скупштинска одлука о оснивању Фонда за избегла, расељена лица и сарадњу у региону

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У оквиру својих активности Фонд реализује програме усмерене на стамбено збрињавање корисника који живе као подстанари или у
неадекватним условима становања путем помоћи у откупу сеоских кућа и доделе грађевинског материјала. Такође, Фонд подржава
програме економског оснаживања путем доделе механизације, алата и опреме, покреће и подржава активности усмерене на повећање
запослености као и пружање материјалне помоћи посебно угроженим групама. Исто тако, Фонд иницира и реализује програме
информисања и правне помоћи, те предлаже и подржава научну, културну и просветну сарадњу у повратничким срединама, као и међу
избеглицама које се интегришу у друштво у Војводини. У склопу програма сарадње са припадницима, организацијама и институцијама
Срба у региону, као и одговарајућим територијалним заједницима и јединицама локалне самоуправе страних држава иу којим живе
Срби, Фонд иницира и подржава активности које су усмерене на чување и неговање српског језика и ћириличног писма, подржава
програме информисања на српском језику и ћириличном писму, реализује активности које су усмерене на опремање и унапређење
капацитета организација, институција и локалних заједница, те подстиче активности које су усмерене на привредну сарадњу и јачање
веза Аутономне Покрајине Војводине са Србима у региону.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Решавање стамбеног питања за најугруженије избегличке и расељеничке породице у Војводини

Индикатор 1.1

Назив: Број нових породица са трајно решеним стамбеним питањем
Извор верификације: Извештај о раду Фонда

Базна
63

2021
50

2022
50

2023
50

Коментар: Базна вредност:2019, Број породица којим је додељена помоћ (обоје супружника се књижи као сувласници откупљених кућа)
Стамбено питање избеглих, прогнаних и расељених лица решава се путем доделе средстава за откуп сеоских кућа са окућницом и
грађевинског материјала за завршетак започете изградње и адаптацију постојећих стамбених објеката. Према важећем правилнику о
додели средстава за откуп сеоских кућа, корисницима се за откуп бесповратно додељују средства у износу до 1.000.000,00 динара, док
се корисницима помоћи у грађевинском материјалу додељује материјал у вредности до 550.000,00 динара. Вредност додељеног
материјала зависи од процењених потребних радова на санацији или довршетку градње стамбеног објекта у власништву избеглих,
прогнаних или расељених лица.

Циљ 2
Индикатор 2.1

Обезбеђивање услова за економску самосталност корисника
Назив: Број нових корисница програма економског оснаживања
Извор верификације: Извештај о раду Фонда

Базна
46

2021
30

2022
30

2023
30

Коментар: Базна година:2019
Број корисница којим је додељена помоћ
Фонд у оквиру својих надлежности врши набавку опреме, машина и алата за различите производне, занатске и услужне делатности
избегличких и расељеничких породица. Вредност помоћи износи до 200.000,00 динара по корисници
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Индикатор 2.2

Назив: Број нових корисника програма економског оснаживања
Извор верификације: Извештај о раду Фонда

УКУПНА СРЕДСТВА
Базна
35

2021
20

2022
20

2023
20

Коментар: Базна година:2019
Број корисника којим је додељена помоћ у оквиру програма економског оснаживања
Фонд у оквиру својих надлежности врши набавку опреме, машина и алата за различите производе, занатске и услужне делатности
избегличких и расељеничких породица. Вредност помоћи износи до 200.000,00 динара по породици.
Индикатор 2.3

Назив: Број корисника једнократне новчане помоћи
Извор верификације: Извештај о раду Фонда

Базна
200

2021
200

2022
200

2023
200

Коментар: Базна година:2019
Број корисника којим је пружена помоћ (разврстава се по родној припадности)
Фонд обезбеђује помоћ избегличким и расељеничким породицама кроз доделу једнократних новчаних помоћи ученицима и студентима.
Базна вредност је 2019. година кад је додељено 100 једнократних новчаних помоћи ученицима по 40.000,00 динара и још 100 за
студента у појединачном износу од 30.000,00 динара.
Циљ 3

Неговање српског језика и ћириличног писма и опремање организација, институција и локалних заједница Срба у региону

Индикатор 3.1

Назив: Број корисника програма информисања на српском језику у региону
Извор верификације: Извештај о раду Фонда

Базна
0

2021
20

2022
20

2023
20

Коментар: Базна година:2019
Број корисника којим је пружена помоћ
Фонд у оквиру својих активности иницира и подржава активности које су усмерене на чување и неговање српског језика и ћириличног
писма, те подржава активности у вези са информисањем корисника. У склопу наведених активности, Фонд подржава различите
програме у области информисања на матерњем језику и писму Срба у региону
Индикатор 3.2

Назив: Број корисника програма опремања и унапређења капацитета организација и
институција
Извор верификације: Извештај о раду Фонда

Базна

2021

2022

2023

0

20

20

20

Коментар: Базна година:2020
Број корисника којим је пружена помоћ
Фонд у оквиру својих активности иницира и подржава активности које су усмерене на опремање и унапређење капацитета организација,
институција и локалних заједница Срба у региону путем набавке књига и других културних добара, као и средстава. Такође, Фонд
иницира и подржава активности које су усмерене на чување и неговање српског културног, етничког и верског идентитета.
2001 Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система
0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице
Назив
Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система
Сектор
20 Образовање

112.272.229,00
84.900.000,00

Сврха

Унапређивање и успостављање ефикасног система образовања и васпитања који ће осигурати основни темељ живота и развоја сваког
појединца, друштва и државе заснованог на знању.

Правни основ

Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о утврђивању надлежности АПВ , Покрајинска скупштинска одлука о
установљавању награде Аутономне покрајине Војводине и покрајинских признања, Покрајинска уредба о поступку за доделу
покрајинских признања, Одлука о оснивању Педагошког завода Војводине , Статут Педагошког завода Војводине, Правилник о дозволи
за рад наставника, васпитача и стручних сарадника , Правилник о полагању стручног испита за секретара установе образовања и
васпитања , Правилник о програму обуке и полагању испита за лиценцу за директора установе образовања и васпитања, Законски
прописи који регулишу плате запослених и друге расходе за запослене, Правилник о сталом стручном усавршавању и напредовању у
звања наставника, васпитача и стручних сарадника, Правилник о начину и поступку давања стручне оцене и стручног мишљења о
квалитету рукописа уџбеника, приручника и наставног материјала, додатних наставних средстава, наставних помагала, дидактичких
сртедстава и дидактичких игровних средстава

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Програм укључује активности које се односе на функционисање и побољшање образовног система на територији АПВ као што су:
пружање подршке раду установа образовања, финансирање расхода за запослене и других трошкова за несметан рад Секретаријата,
спровођење инспекцијског надзора над радом образовно-васпитних установа у области предшколског, основног, средњег образовања и
ученичког стандарда, организовање и спровођење испита за лиценце, за наставнике, васпитаче и стручне сараднике, секретаре установа
и директора, додела признања ''Ђорђе Натошевић'', обављање стручно-истраживачког рада у области предшколског, основног, средњег
образовања и ученичког стандарда (Педагошки завод Војводине као индиректни корисник).

Циљ 1

Поштовање и доследна примена законских прописа из области образовања од стране образовно-васпитних установа.
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ
Индикатор 1.1

Циљ 2

Индикатор 2.1

УКУПНА СРЕДСТВА

Назив: Број редовних, ванредних и контролних инспекцијских надзора у
Базна
2021
2022
2023
образовно-васпитним установама.
Извор верификације: Интерна статистика и извештаји Секретаријата
152
170
170
170
Коментар: Базна вредност је добијена на основу података из 2019.год.
Унапређивање ефикасности и вредновања система образовања и васпитања као и родно праћење учесника/учесница на стручним
усавршавањима
Назив: Број стручних мишљења односно стручних оцена о предлозима правилника о
наставним плановима и програмима, уџбеницима, приручницима, додатним наставним
Базна
2021
2022
2023
средствима, дидактичким средствима и дидактичким игровним средствима
Извор верификације: Подаци Педагошког завода Војводине и покрајинског
87
45
45
45
секретаријата
Коментар: Број стручних мишљења је у директној вези са бројем захтева за давањем мишљења која Завод добија од Покрајинског
секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, а који исто добија од Министарства
просвете, науке и технолошког развоја РС, националних савета националних мањина и лиценцираних издавача уџбеника.Како
Министарство одређује доношење наставних програма, број стручних мишљења зависи од броја њихових захтева. Базна вредност је из
2019. године.

Назив: Број учесница на стручним усавршавањима из области унапређивања
ефикасности и вредновања образовања и васпитања.
Извор верификације: Подаци Педагошког завода Војводине
Коментар: Базна вредност је из 2019. године.
Назив: Број учесника на стручним усавршавањима из области унапређивања
Индикатор 2.3
ефикасности и вредновања образовања и васпитања.
Извор верификације: Подаци Педагошког завода Војводине
Коментар: Базна вредност је из 2019. године
0601 Педагошки завод Војводине
Назив
Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система
Сектор
20 Образовање
Индикатор 2.2

Базна

2021

2022

2023

1362

2000

2000

2000

Базна

2021

2022

2023

143

200

200

200
27.372.229,00

Сврха

Унапређивање и успостављање ефикасног система образовања и васпитања који ће осигурати основни темељ живота и развоја сваког
појединца, друштва и државе заснованог на знању.

Правни основ

Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о утврђивању надлежности АПВ , Покрајинска скупштинска одлука о
установљавању награде Аутономне покрајине Војводине и покрајинских признања, Покрајинска уредба о поступку за доделу
покрајинских признања, Одлука о оснивању Педагошког завода Војводине , Статут Педагошког завода Војводине, Правилник о дозволи
за рад наставника, васпитача и стручних сарадника , Правилник о полагању стручног испита за секретара установе образовања и
васпитања , Правилник о програму обуке и полагању испита за лиценцу за директора установе образовања и васпитања, Законски
прописи који регулишу плате запослених и друге расходе за запослене, Правилник о сталом стручном усавршавању и напредовању у
звања наставника, васпитача и стручних сарадника, Правилник о начину и поступку давања стручне оцене и стручног мишљења о
квалитету рукописа уџбеника, приручника и наставног материјала, додатних наставних средстава, наставних помагала, дидактичких
сртедстава и дидактичких игровних средстава

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Програм укључује активности које се односе на функционисање и побољшање образовног система на територији АПВ као што су:
пружање подршке раду установа образовања, финансирање расхода за запослене и других трошкова за несметан рад Секретаријата,
спровођење инспекцијског надзора над радом образовно-васпитних установа у области предшколског, основног, средњег образовања и
ученичког стандарда, организовање и спровођење испита за лиценце, за наставнике, васпитаче и стручне сараднике, секретаре установа
и директора, додела признања ''Ђорђе Натошевић'', обављање стручно-истраживачког рада у области предшколског, основног, средњег
образовања и ученичког стандарда (Педагошки завод Војводине као индиректни корисник).

Циљ 1

Поштовање и доследна примена законских прописа из области образовања од стране образовно-васпитних установа.

Индикатор 1.1

Циљ 2

Индикатор 2.1

Назив: Број редовних, ванредних и контролних инспекцијских надзора у
Базна
2021
2022
2023
образовно-васпитним установама.
Извор верификације: Интерна статистика и извештаји Секретаријата
152
170
170
170
Коментар: Базна вредност је добијена на основу података из 2019.год.
Унапређивање ефикасности и вредновања система образовања и васпитања као и родно праћење учесника/учесница на стручним
усавршавањима
Назив: Број стручних мишљења односно стручних оцена о предлозима правилника о
наставним плановима и програмима, уџбеницима, приручницима, додатним наставним
Базна
2021
2022
2023
средствима, дидактичким средствима и дидактичким игровним средствима
Извор верификације: Подаци Педагошког завода Војводине и покрајинског
87
45
45
45
секретаријата
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

Коментар: Број стручних мишљења је у директној вези са бројем захтева за давањем мишљења која Завод добија од Покрајинског
секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, а који исто добија од Министарства
просвете, науке и технолошког развоја РС, националних савета националних мањина и лиценцираних издавача уџбеника.Како
Министарство одређује доношење наставних програма, број стручних мишљења зависи од броја њихових захтева. Базна вредност је из
2019. године.
Индикатор 2.2

Индикатор 2.3

Назив: Број учесница на стручним усавршавањима из области унапређивања
ефикасности и вредновања образовања и васпитања.
Извор верификације: Подаци Педагошког завода Војводине
Коментар: Базна вредност је из 2019. године.
Назив: Број учесника на стручним усавршавањима из области унапређивања
ефикасности и вредновања образовања и васпитања.
Извор верификације: Подаци Педагошког завода Војводине
Коментар: Базна вредност је из 2019. године

Базна

2021

2022

2023

1362

2000

2000

2000

Базна

2021

2022

2023

143

200

200

200

0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20011001
20011001 Администрација, управљање и надзор
Програм
2001 Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система
Функција
980 - Образовање некласификовано на другом месту
Контрола примене прописа из области образовања.
Сврха

78.400.000,00

Правни основ

Закон о основама система образовања и васпитања , Законски прописи који регулишу плате запослених и друге расходе за запослене,
Покрајинска скупштинска одлука о установљавању награде Аутономне покрајине Војводине и покрајинских признања, Покрајинска
уредба о поступку за доделу покрајинских признања,

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Финансирање расхода за запослене (зараде, социјални доприноси, накнаде у натури, социјална давања, награде) ангажовање лица ван
радног односа, финансирање трошкова службених путовања, сталних трошкова, набавка материјала и друге услуге које су потребне за
обављање делатности Секретаријата и његов несметан рад. Покрајинска просветна инспекција врши непосредан инспекцијски надзор
ако га општинска, односно градска управа не врши, додела признања "Ђорђе Натошевић". Инспекција обавља послове општинске
односно градске просветне инспекције ако у јединици локалне самоуправе није организован инспекцијски надзор. Покрајинска
просветна инспекција, као другостепени орган, у односу на органе којима је поверено вршење инспекцијског надзора, припрема
покрајинском секретару предлог решења по жалби против првостепеног решења општинске, односно градске управе донетог у вршењу
инспекцијског надзора, остварује непосредан надзор над радом општинских/градских инспектора, издаје обавезне инструкције за
извршавање закона, одузима овлашћење општинском/градском инспектору и организује заједнички надзор са инспекторима у органима
којима је поверено вршење инспекцијског надзора.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Поштовање и доследна примена законских прописа из области образовања од стране образовно-васпитних установа.

Индикатор 1.1

Назив: Број редовних, ванредних и контролних инспекцијских надзора у
образовно-васпитним установама.
Извор верификације: Интерна статистика и извештаји Секретаријата
Коментар: Базна вредност је добијена на основу података из 2019.год.

Базна

2021

2022

2023

152

170

170

170

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

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20011002

20011002 Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре

6.500.000,00

Функција

2001 Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система
980 - Образовање некласификовано на другом месту

Сврха

Полагање стручног испита односно стицање дозволе за рад у образовно-васпитним установама.

Правни основ

Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ,Правилник о
дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника ; Правилника о полагању стручног испита за секретара установе образовања
и васпитања, Правилник о програму обуке и полагању испита за лиценцу за директора установе образовања и васпитања, Покрајинска
уредба о остваривању права на накнаду и висини накнаде за рад у одборима, комисијама и другим радним телима .

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, у складу са законом и подзаконским актима, обављају се, као
поверени послови, послови образовања комисија и организовања полагања стручног испита за секретаре/секретарке установа и послове
образовања комисија и организације полагања испита за лиценцу наставника/наставница, васпитача/васпитачица , стручних
сарадника/сарадница и директора/директорица за територију АП Војводине.

Програм

226

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ
Капитална
улагања
ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

УКУПНА СРЕДСТВА

НЕ
НЕ
Благовремено и ефикасно обављање поверених послова у вези спровођења испита за лиценце, секретара/секретарки установа и
директора/директорки.
Назив: Проценат решених предмета у односу на примљене захтеве у току године.
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Интерна статистика и извештаји Секретаријата.
95
90
90
90
Коментар: На годишњем нивоу се воде евиденције о броју примљених и решених захтева за полагање стручних испита из области
образовања који су у надлежности Секретаријата, те се на основу ове статистике могу изводити одређени закључци у правцу оцене
успешности обављања тих послова.Базна вредност је утврђена на основу података из 2019. године.

Циљ 2

Вођење статистике код стручних испита из области образовања који су у надлежности Секретаријата

Назив: Проценат жена у односу на укупан број лица која су положила стручни испит из
области образовања који су у надлежности Секретаријата
Извор верификације: Интерна евиденција.
Коментар: Базна вредност је добијена на основу података из 2019. год.
Назив: Проценат мушкараца у односу на укупан број лица која су положила стручни
Индикатор 2.2
испит из области образовања који су у надлежности Секретаријата
Извор верификације: Интерна евиденција.
Коментар: Базна вредност је добијена на основу података из 2019. год.
0601 Педагошки завод Војводине
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20011005
ПА
20011005 Развој стручно истраживачког рада у области образовања
Програм
2001 Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система
Функција
980 - Образовање некласификовано на другом месту
Индикатор 2.1

Базна

2021

2022

2023

83

85

85

85

Базна

2021

2022

2023

17

15

15

15

27.372.229,00

Сврха

Унапређивање и развој стручно-истраживачког рада у области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања

Правни основ

Одлука о оснивању Педагошког завода Војводине, Закон о основама система образовања и васпитања , Статут Педагошког завода
Војводине, Правилник о сталом стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника, Правилник
о начину и поступку давања стручне оцене и стручног мишљења о квалитету рукописа уџбеника, приручника и наставног материјала,
додатних наставних средстава, наставних помагала, дидактичких сртедстава и дидактичких игровних средстава

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

"Секретаријат у својој надлежности има једног индиректног корисника - Педагошки завод Војводине чији је оснивач АП Војводина.
Секретаријат у складу са законским прописима финансира делатност завода. Педагошки завод Војводине своје активности остварује
путем пројеката који су разврстани у четири области:
1)ефикасност система образовања и васпитања,
2)образовање у мултикултуралној школи,
3)васпитно образовни рад на раношколском и средњошколском нивоу
4)иновативне методе у настави. "

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1

Индикатор 1.1

НЕ
Унапређивање ефикасности и вредновања система образовања и васпитања као и родно праћење учесника/учесница на стручним
усавршавањима
Назив: Број стручних мишљења односно стручних оцена о предлозима правилника о
наставним плановима и програмима, уџбеницима, приручницима, додатним наставним
Базна
2021
2022
2023
средствима, дидактичким средствима и дидактичким игровним средствима
Извор верификације: Подаци Педагошког завода Војводине и покрајинског
87
45
45
45
секретаријата
Коментар: Број стручних мишљења је у директној вези са бројем захтева за давањем мишљења која Завод добија од Покрајинског
секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, а који исто добија од Министарства
просвете, науке и технолошког развоја РС, националних савета националних мањина и лиценцираних издавача уџбеника.Како
Министарство одређује доношење наставних програма, број стручних мишљења зависи од броја њихових захтева. Базна вредност је из
2019. године.

Индикатор 1.2

Назив: Број учесница на стручним усавршавањима из области унапређивања
ефикасности и вредновања образовања и васпитања.
Извор верификације: Подаци Педагошког завода Војводине

Базна

2021

2022

2023

1362

2000

2000

2000

Коментар: Базна вредност је из 2019. године. Ова програмска активност укључена је у родно одговорно буџетирање. Индикатор мери
само обухват учесника/учесница на стручним усавршавањима из области унапређивања, ефикасности и вредновања образовања и
васпитања.
Индикатор 1.3

Назив: Број учесника на стручним усавршавањима из области унапређивања
ефикасности и вредновања образовања и васпитања.
Извор верификације: Подаци Педагошког завода Војводине
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Базна

2021

2022

2023

143

200

200

200

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

Коментар: Базна вредност је из 2019. године. Ова програмска активност укључена је у родно одговорно буџетирање. Индикатор мери
само обухват учесника/учесница на стручним усавршавањима из области унапређивања, ефикасности и вредновања образовања и
васпитања.
2002 Предшколско васпитање
0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице
Назив
Предшколско васпитање
Сектор
20 Образовање
Сврха
Припремљеност деце за полазак у школу

558.910.000,00
558.910.000,00

Правни основ

Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о буџету РС, Закон о предшколском васпитању и образовању, Закон о
финансирању локалне самоуправе, Покрајинска скупштинска одлука о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање
програмских активности и пројеката у области основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Припремни предшколски програм јесте део редовног програма предшколске установе у целодневном или полудневном трајању, који се
остварује са децом у години пред полазак у школу.Покрајински секретаријат финансира четворочасовни припремни предшколски
програм трансферно из буџета РС.Средства се упућују из републичког буџета у буџет АПВ, а из буџета АПВ преносе се локалним
самоуправа на територији покрајине у складу са Законом о буџету РС. У оквиру програма планира се финансирање програма и пројеката
за подизање квалитета предшколског васпитања, реконструкција, адаптација, санација, инвестиционо и текуће одржавање зграда и
објеката и опреме, прибављање техничко-пројектне документације, финансирање трошкова легализације решавања имовинско правних
односа. оснивачких права и геодетских питања, набавка нове савремене опреме за васпитно-образовни рад и боравак, кухињске опреме,
административне опреме, опреме за безбедност и остало у предшколсим установама на територији АПВ.

Циљ 1

Обезбеђење савремених услова за рад и боравак у предшколским установама на територији АПВ

Индикатор 1.1

Назив: % уложених средстава за реализацију пројеката за подизање нивоа квалитета
опремљености, техничких и просторних услова у предшколским установама на
територији АПВ у односу на укупно потребна средства према поднетим захтевима
Извор верификације: Интерна статистика.
Коментар: Базна вредност је остварење из 2019. године.

Базна

2021

2022

2023

41

10

10

10

0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20021001
20021001 Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма
Програм
2002 Предшколско васпитање
Функција
910 - Предшколско и основно образовање

553.200.000,00

Сврха

Пружање подршке несметаном раду и функционисању предшколских установа у АП Војводини

Правни основ

Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о буџету РС, Закон о предшколском васпитању и образовању

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У буџету РС обезбеђују се средства за трошкове четворочасовног припремног предшколског програма у предшколским установама у РС.
То су трансферна средства која се преносе нижим нивоима власти одакле се прослеђују предшколским установама. За предшколске
установе у АП Војводини та средства се преносе из републичког у покрајински буџет, одакле се даље трансферишу локалним
самоуправа, а локалне самоуправе предшколским установама на територији општине/града у АП Војводини. Из покрајинског буџета
трансферна средстава се морају пренети наредног дана од дана пријема средстава за ове намене на рачун јединица локалних самоуправа.
Трансферна средства из буџета РС месечно једанпут се преносе буџету АП Војводина. Секретаријат врши само
административно-техничке послове око прослеђивања примљених средстава од Републике јединицама локалне самоуправе.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

НЕ
x
Назив:
Извор верификације:
Коментар:

Базна

228

2021

2022

2023

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20021002
20021002 Модернизација инфраструктуре предшколских установа
Програм
2002 Предшколско васпитање
910 - Предшколско и основно образовање
Функција

5.010.000,00

Сврха

Подизање квалитета образовања и васпитања као и услова за рад и боравак у предшколским установама на територији АП Војводине

Правни основ

Закон о финансирањау локалне самоуправе, Покрајинска скупштинска одлука о додели буџетских средстава за финансирање и
суфинансирање програмских активности и пројеката у области основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У програмској активности планира се финансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање зграда,
објеката и опреме, прибављања техничко-пројектне документације, трошкова легализације и решавања имовинско-правних односа,
оснивачких права и геодетских питања, набавка нове савремене опреме за васпитно-образовни рад и боравак, кухињске опреме,
административне опреме, опреме за безбедност и остало у предшколсим установама на територији АПВ. Да би се образовно-васпитни
планови и програми могли одвијати редовно и квалитетно, неопходно је да се створе просторни и технички услови као основа за
унапређивање образовно-васпитног рада у предшколским установама, у складу са савременим стандардима.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ
Унапређење образовно-васпитног процеса коришћењем савремених учила и опреме и обезбеђење модерне инфраструктуре у
предшколским установама на територији АПВ
Назив: % реализованих пројеката за опремање, за израду техничко-пројектне
документације, реконструкцију, адаптацију, санацију за инвестиционо и текуће
Базна
2021
2022
одржавање зграда, објеката и опреме предшколских установа у односу на тражени број
пројеката
Извор верификације: Интерна статистика.
45
20
20
Коментар: Базна вредност је остварење из 2019. године.

Циљ 1

Индикатор 1.1

2023
20

0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20021003
20021003 Подизања квалитета предшколског васпитања
Програм
2002 Предшколско васпитање
910 - Предшколско и основно образовање
Функција

700.000,00

Сврха

Подизање квалитета предшколског васпитања и образовања на територији АП Војводине

Правни основ

Покрајинска скупштинска одлука о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката
у области основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Ова програмска активност обухвата финансирање и суфинансирање програма и пројеката предшколских установа који се односе на
подизање квалитета предшколсог васпитања и образовања освремењивањем васпитно - образовног процеса путем иновативности и
креативности свих учесника, разним манифестацијама, сусретима, радионицама, семинарима, стручним усавршавањима за васпитаче.
Средства се преносе јединицама локалне самоуправе а за потребе предшколских установа на територији локалне самоуправе.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

Индикатор 1.3

НЕ
Модернизација васпитно-образовног рада у предшколском васпитању
Назив: Број реализованих семинара и стручних скупова
Извор верификације: Подаци од Секретаријата.
Коментар: Остварење је из 2019. године.
Назив: Број програма који подржавају увођење иновативних и креативних активности
у непосредном васпитно-образовном раду, у складу са потребама деце (лица са
изузетним способностима односно лица са сметњама у развоју и инвалидитетом )
Извор верификације: Подаци од Секретаријата.
Коментар: Остварење је из 2019. године.
Назив: Број програма који подржавају неговање
мултикултуралности/интеркултуралности, унапређење спортских, културних и других
садржаја, у складу са потребама деце
Извор верификације: Подаци од Секретаријата.
Коментар: Остварење је из 2019. године.
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Базна
1

2021
5

2022
5

2023
5

Базна

2021

2022

2023

1

5

5

5

Базна

2021

2022

2023

5

5

5

5

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

2003 Основно образовање
0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице
Основно образовање
Назив
Сектор
20 Образовање

20.825.489.000,00
20.825.489.000,00

Сврха

Обављање делатности основног образовања и васпитања, којом се остварује оспособљеност за живот, рад и даље образовање и
самообразовање и оспособљавање за примену стечених знања.

Правни основ

Закон о основама система образовања и васпитања, Закона о буџету РС, Закон о утрвђивању надлежности АПВ, Закон о образовању
одраслих, Закон о основном образовању и васпитању, Правилник о ближим условима за остваривање двојезичне наставе , Покрајинска
скупштинска одлука о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката у области
основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда , Мемораднум о сарадњи закљученог дана 28. јануара 2014. године у
Сремским Карловцима између председникаВладе Аутономне покрајине Војводине и директора Француског института у Србији, Закон о
потврђивању споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о стратешком партнерству и сарадњи,

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Програм укључује активности које се односе на делатност основног образовања и васпитања, и то:трансфер плата и отпремнина
запосленима у основним школама, пружање подршке програмима и пројектима са циљем подизања квалитета основног образовања а
чији носиоци су основне школе и друге установе, цивилна удружења, национални савети, фондације, пружање подршке реализацији
билингвалног пројекта у одређеним основним школама у складу са Правилником о ближим условима за остваривање двојезичне наставе
као и у сарадњи са Француским институтом у Србији, активности из делокруга образовања одраслих, модернизација инфраструктуре,
реконструкција, адаптација, санација, инвестиционо и текуће одржавање зграда, објеката и опреме, прибављање техничко-пројектне
документације, опремање установа основног образовања, легализација, решавање имовинско правних односа, оснивачких права и
геодетских питања.

Циљ 1

Обезбеђивање доступности и могућности образовања и васпитања под једнаким условима сваком детету, како у економско недовољно
развијеним подручјима, тако и у социјално и културно мање подстицајним срединама

Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

Назив: % ученика дечака уписаних у први разред првог циклуса основног образовања у
односу на број деце-дечака обухваћени припремним предшколским програмом
Извор верификације: Интерна статистика и извештаји Секретаријата
Коментар: Базна вредност је остварење из 2019.године.
Назив: % ученица девојчица уписаних у први разред првог циклуса основног
образовања у односу на број деце-девојчица обухваћени припремним предшколским
програмом
Извор верификације: Интерна статистика и извештаји Секретаријата
Коментар: Базна вредност је остварење из 2019.године.

Базна

2021

2022

2023

95

98

98

98

Базна

2021

2022

2023

98

98

98

98

0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20031001
ПА
20031001 Реализација делатности основног образовања
2003 Основно образовање
Програм
Функција
910 - Предшколско и основно образовање

20.751.171.000,00

Сврха

Пружање подршке несметаном раду и функционисању установа основног образовања у АП Војводини

Правни основ

Закон о основама система образовања и васпитања, Закона о буџету РС
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Одговорно лице

Опис

У буџету РС обезбеђују се средства за исплату расхода (плата и отпремнина) за запослене у просвети у РС. За просветне раднике у
установама основног образовања у АП Војводини средства за расходе за запослене преносе се из републичког буџета као строго
наменска, трансферна средства у покрајински буџет, одакле се иста наредног дана прослеђују установама основног образовања у АП
Војводини. У случају трансферних средстава за плате, Секретаријат врши само административно-техничке послове око прослеђивања
примљених средстава од Републике установама основног образовања. У случају отпремнина, Секретаријат обрађује захтеве за исплату
отпремнина, врши контролу и обрачун и месечно доставља захтев за требовање средстава од Минстарства просвете, науке и
технолошког развоја.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ
x
Назив:
Извор верификације:
Коментар:

Циљ 1
Индикатор 1.1

Базна
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2021

2022

2023

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20031002
20031002 Двојезичка настава у основним школама
Програм
2003 Основно образовање
910 - Предшколско и основно образовање
Функција

1.673.000,00

Сврха

Успостављање квалитетног и конкурентног модела образовања, који примењује наставни план и програм на модеран начин

Правни основ

Покрајинска скупштинска одлука о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката
у области основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда, Правилник о ближим условима за остваривање
двојезичне наставе

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Двојезична настава подразумева извођење наставе појединих наставних предмета на српском, односно матерњем језику и страном језику
(30-45% од укупног годишњег фонда часова), у склопу наставног плана и програма које утврђује Министарство просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије. Двојезична настава се изводи у припремном предшколском програму, основној школи и у
средњој школи. Услов у погледу наставног кадра који ће реализовати двојезичну наставу подразумева сагласност наставника/наставнице
да учествује у двојезичној настави и доказ о нивоу знања страног језика.
У циљу унапређења билингвалне наставе, Секретаријат расписује конкурс за доделу средстава за финансирање билингвалне наставе у
основним и средњим школама на територији АП Војводине, процењује оправданост захтева школа и врши расподелу средстава за
стручно усавршавање наставника, набавку наставног и дидактичког материјала, као и опреме за образовање.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Развој модела двојезичне наставе као допринос развоју вишејезичности у систему образовања АП Војводине и Републике Србије

Индикатор 1.1

Назив: Број установа укључених у програм билингвалне наставе
Извор верификације: Подаци из Секретаријата
Коментар: Базна вредност је остварење из 2019. године.

Базна
5

2021
6

2022
6

2023
7

0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20031004
20031004 Подизање квалитета основног образовања
2003 Основно образовање
Програм
Функција
910 - Предшколско и основно образовање
Сврха
Унапређење образовно-васпитног процеса у свим типовима основних школа

8.035.000,00

Правни основ

Закона о основама система образовања и васпитања; Покрајинска скупштинска одлука о додели буџетских средстава за финансирање и
суфинансирање програмских активности и пројеката у области основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Расписивање конкурса за суфинансирање програма и пројеката у области основног образовања на територији АПВ, разматрање
приспелих захтева, процена квалитета и додела средстава. Унапређење образовно-васпитног процеса, развој иновативности и
креативности у образовно - васпитном процесу, у свим типовима основних школа на основу доделе финансијских средстава путем
конкурса, којим би се омогућио развој и модернизација система основног образовања, као и промовисање добрих примера из праксе.
Омогућавање једнаких шанси на образовање и поштовање законских одредаба које се односе на остваривање права на образовање на
матерњем језику, превођењем тестова на језике националних мањина, на којима се остварује настава.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ
Модернизација образовно-васпитног рада и усаглашавање са потребама тржишта рада
Назив: Број реализованих семинара и стручних скупова за наставнике/наставнице
Извор верификације: Подаци из секретаријата
Коментар: Базна вредност је остварење из 2019. године.
Назив: Број реализованих обука ученика/ученица и наставника/наставница у области
каријерног вођења
Извор верификације: Подаци из секретаријата
Коментар: Базна вредност је остварење из 2019. године.

Циљ 1
Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

Циљ 2
Индикатор 2.1

Базна
35

2021
30

2022
30

2023
30

Базна

2021

2022

2023

8

5

5

5

Неговање мултикултуралности/интеркултуралности, унапређивање научно-техничких, спортских, културних и других садржаја у оквиру
наставних и ваннаставних активности
Назив: Број реализованих такмичења на међурегионалном и међународном нивоу
Извор верификације: Подаци из секретаријата
Коментар: Базна вредност је остварење из 2019. године.
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Базна
17

2021
20

2022
20

2023
20

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ
Индикатор 2.2

Циљ 3

Индикатор 3.1

Назив: Број едукативних кампова и сусрета ученика на локалном, међурегионалном и
међународном нивоу
Извор верификације: Подаци из секретаријата
Коментар: Базна вредност је остварење из 2019. године.

УКУПНА СРЕДСТВА
Базна

2021

2022

2023

15

50

50

50

Подршка инклузивном образовању лица са изузетним способностима односно лица са сметњама у развоју и инвалидитетом
Назив: Број програма који подржавају укључивање и напредовање ученика у складу са
њиховим потребама (лица са изузетним способностима односно лица са сметњама у
развоју и инвалидитетом )
Извор верификације: Подаци из секретаријата
Коментар: Базна вредност је остварење из 2019. године.

Базна

2021

2022

2023

9

10

10

10

0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20031005
20031005 Образовање одраслих
Програм
2003 Основно образовање
Функција
910 - Предшколско и основно образовање
Сврха
Унапређење образовне и квалификационе структуре одраслих

1.000.000,00

Правни основ

Закон о образовању одраслих, Покрајинска скупштинска одлука о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање
програмских активности и пројеката у области основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда .

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Ова програмска активност обухвата унапређење образовно-васпитног рада у основним школама на територији АП Војводине које
организују активности формалног образовања одраслих. Секретаријат додељује финансијска средства путем конкурса за опремање
наставним и другим материјалним средствима неопходним за реализацију активности образовања одраслих.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

Индикатор 1.3

НЕ
Опремање основних школа на територији АПВ, које организују активности формалног образовања одраслих, наставним и другим
материјалним средствима
Назив: Проценат школа чији захтеви су финансијски подржани од секретаријата у
Базна
2021
2022
2023
односу на број школа који су поднели захтеве
Извор верификације: Подаци из секретаријата
100
99
99
99
Коментар: Базна вредност је остварење из 2019. године.
Назив: Број одраслих полазника мушкараца у основним школама који организују
Базна
2021
2022
2023
активности формалног образовање одраслих
Извор верификације: Подаци из Секретаријата.
905
962
1000
1000
Коментар: Базна вредност је остварење из 2019. године.
Назив: Број одраслих полазница жена у основним школама које организују активности
Базна
2021
2022
2023
формалног образовање одраслих
Извор верификације: Подаци из Секретаријата.
869
966
1000
1000
Коментар: Базна вредност је остварење из 2019. године.

0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20031006
20031006 Модернизација инфраструктуре основних школа
2003 Основно образовање
Програм
Функција
910 - Предшколско и основно образовање

63.010.000,00

Сврха

Подизање квалитета образовања и услова за рад и боравак у установама основног образовања на територији АП Војводине

Правни основ

Закон о утврђивању надлежности АП Војводине, Закон о основама система образовања и васпитања , Покрајинска скупштинска одлука
о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката у области основног и средњег
образовања и васпитања и ученичког стандарда .

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У овој програмској активности планира се финансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текућег одржавања
зграда и објеката и опреме, прибављања техничко-пројектне документације, трошкова легализације, решавања имовинско правних
односа, оснивачких права и геодетских питања, набавка нове савремене опреме за извођење наставе, опреме за безбедност ученика,
рачунарске опреме, административне опреме и остало у установама основног образовања на територији АПВ. Да би се наставни
планови и програми могли одвијати редовно и квалитетно, неопходно је да се створе просторни и технички услови као основа за
унапређивање система образовања у основним школама, у складу са савременим стандардима.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ
Циљ 1

Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

УКУПНА СРЕДСТВА

Унапређење наставних процеса коришћењем савремених учила и опреме и обезбеђење модерне инфраструктуре у установама основног
образовања на територији АП Војводине
Назив: % реализованих пројеката за набавку опреме, за израду техничко-пројектне
документације, реконструкцију, адаптацију, санацију, инвестиционо и текуће
одржавање зграда, објеката и опреме у односу на тражени број пројеката
Извор верификације: Интерна статистика
Коментар: Базна вредност је остварење из 2019. године.
Назив: % уложених средстава за реализацију пројеката за подизање нивоа квалитета
опремљености, техничких и просторних услова у установама основног образовања на
територији АПВ у односу на укупно потребна средства према поднетим захтевима
Извор верификације: Интерна статистика
Коментар: Базна вредност је остварење из 2019. године.

Базна

2021

2022

2023

27

15

15

15

Базна

2021

2022

2023

20

10

10

10

0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПЈ
ПРОЈЕКАТ 20034007
20034007 Унапређивање наставе француског језика у основним школама на територији АП Војводине у
циљу увођења двојезичке наставе
Програм
2003 Основно образовање
Функција
910 - Предшколско и основно образовање

600.000,00

Сврха

Успостављање квалитетног и конкурентног модела образовања, који примењује наставни план и програм на модеран начин

Правни основ

Меморандума о сарадњи закљученог дана 28. јануара 2014. године у Сремским Карловцима између председника Владе Аутономне
покрајине Војводине и директора Француског института у Србији, Закон о потврђивању споразума између Владе Републике Србије и
Владе Републике Француске о стратешком партнерству и сарадњи (Сл.гласник РС-међународни уговори, бр. 8/2011)

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Према подацима са којима располаже Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине -националне
заједнице у основним школама интересовање за француски језик је недовољно, па представља проблем чак и отварање одељења у коме
се учи француски језик, као други страни језик. Надлежни у школским установама као разлоге за ову ситуацију наводе, мањак
интересовања деце за француски језик и културу, а исто тако доводе у питање квалитет наставног плана и програма, а такође су
мишљења да наставни кадар иако испуњава законом прописане критеријуме за извођење наставе, требао би да буде потпомогнут
лектором за француски језик, са матичног говорног подручја.Француски Институт у Србији упознат је са овим подацима и ова установа
је из сопствених извора дошла до сличних закључака. Француски институт у Србији предложио је да обезбеди лектора/лекторку за
француски језик који/која би помагао професорима у извођењу образовно васпитног рада за предмет француски језик. Рад
лектора/лекторке је фокусиран превасходно на испомоћ у ваннаставним активностима у основним школама на териториоји Града Новог
Сада, али лектор/лекторка учествује и у актвиностима на популаризацији француског језика у школама ван Новог Сада. Као
краткорочан циљ - ангажовање лектора/лекторке - би требало да допринесе повећању броја ученика/ученица који уче француски језик у
основним и средњим школама. Као дугорочан циљ постављен је увођење двојезичке наставе на српском и француском језику у установе
образовања и васпитања на територији АП Војводине. Носилац реализације пројекта је Француски институт у Србији. Средства се
додељују наведеној организацији за плаћање трошкова ангажовања лектора, за путне трошкове, за набавку наставног и дидактичког
материјала, за дела сталних трошкова канцеларије Француског института у Новом Саду, трошкови промовисања француског језика у
основним школама на територији АПВ, трошкови превођења документације, банкарска провизија и остали трошкови.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

Циљ 2
Индикатор 2.1

НЕ
Популаризација француског језика као наставног предмета у основним школама у АПВ
Назив: Број основних школа у АПВ који имају француски од 5. до 8. разреда и у којима
лектор помаже при извођењу наставе француског језика
Извор верификације: Подаци из Секретаријата и Француског института у Србији
Коментар: Базна година је остварење из 2019. године.

Базна

2021

2022

2023

3

4

5

5

Базна

2021

2022

2023

2

2

3

3

Популаризација француског језика и унапређивање постојећег модела билингвалне наставе у АПВ
Назив: Број средњих школа у АПВ у којима се изводи билингвална настава на српском
и француском језику
Извор верификације: Подаци из Секретаријата
Коментар: Базна вредност је остварење из 2019. године.
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

2004 Средње образовање
0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице
Средње образовање
Назив
Сектор
20 Образовање

8.963.987.000,00
8.963.987.000,00

Сврха

Једнака доступност средњег образовања и васпитања свима и активан приступ образовним услугама

Правни основ

Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о буџету РС, Закон о утрвђивању надлежности АПВ, Закон о средњем
образовању и васпитању, Правилник о ближим условима за остваривање двојезичне наставе, Покрајинска скупштинска одлука о додели
буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката у области основног и средњег образовања и
васпитања и ученичког стандарда , Споразум број 46-49/2012 од 27.04.2012. године о финансирању закупа објекта Балетске школе у
Новом Саду

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У оквиру програма се обављају послови који се односена трансфере за плате и за отпремнине за запослене усредњим школама,
активности који су усмерени на подршку програма и пројеката са циљем подизања квалитета средњег образовањау АПВ, а чији носиоци
су средње школе и друге установе, цивилна удружења, национални савети, фондације, активности на спровођењу билингвалног пројекта
у средњим школама у АП Војводини који су одређени Правилником о ближим условима за остваривање двојезичне наставе,
модернизација инфраструктуре, реконструкција, адаптација, санација, инвестиционо и текуће одржавање зграда, објеката и опреме,
прибављање техничко-пројектне документације, финансирање трошкова легализације, решавања имовинско правних односа,
оснивачких права и геодетских питања, опремање установа средњег образовања.

Циљ 1

Усвајање знања, стицање вештина и способности (компетенција) потребних за рад и запошљавање, даље образовање и учење, уз
уважавање смерница одрживог развоја целокупног друштва.

Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

Назив: % ученика дечака који након завршене основне школе упишу средњу школу
Извор верификације: Интерна статистика и извештаји Секретаријата
Коментар: Базна вредност је остварење из 2019. године.
Назив: % ученица девојчица које након завршене основне школе упишу средњу школу
Извор верификације: Интерна статистика и извештаји Секретаријата
Коментар: Базна вредност је остварење из 2019. године.

Базна
94

2021
96

2022
96

2023
96

Базна
93

2021
95

2022
95

2023
95

0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20041001
20041001 Реализација делатности средњег образовања
2004 Средње образовање
Програм
Функција
920 - Средње образовање

8.931.885.000,00

Сврха

Пружање подршке несметаном раду и функционисању установа средњег образовања у АП Војводини.

Правни основ

Закон о основама система образовања и васпитања, Закона о буџету РС
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Одговорно лице

Опис

У буџету РС обезбеђују се средства за исплату расхода (плата и отпремнина) за запослене у просвети у РС. За просветне раднике у
установама средњег образовања у АП Војводини средства за расходе за запослене преносе се из републичког буџета као строго
наменска, трансферна средства у покрајински буџет, одакле се иста наредног дана прослеђују установама средњег образовања у АП
Војводини. У случају трансферних средстава за плате, Секретаријат врши само административно-техничке послове око прослеђивања
примљених средстава од Републике установама средњег образовања. У случају отпремнина, Секретаријат обрађује захтеве за исплату
отпремнина, врши контролу и обрачун и месечно доставља захтев за требовање средстава од Минстарства просвете, науке и
технолошког развоја.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

НЕ
x
Назив:
Извор верификације:
Коментар:

Базна

234

2021

2022

2023

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20041002
20041002 Подизање квалитета средњег образовања
Програм
2004 Средње образовање
920 - Средње образовање
Функција
Сврха
Унапређење квалитета средњег образовања и васпитања на територији АПВ

10.265.000,00

Правни основ

Закон о основама система образовања и васпитања, Покрајинска скупштинска одлука о додели буџетских средстава за финансирање и
суфинансирање програмских активности и пројеката у области основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда,
Споразум број 46-49/2012 од 27.04.2012. године о финансирању закупа објекта Балетске школе у Новом Саду

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Расписивање конкурса за суфинансирање и финансирање програма и пројеката у области средњег образовања на територији АПВ,
разматрање приспелих захтева, процена квалитета и додела средстава. Унапређење образовно-васпитног процеса, развој иновативности
и креативности у образовно - васпитном процесу, у свим типовима средњих школа на основу доделе финансијских средстава путем
конкурса, којим би се омогућио развој и модернизација система средњег образовања, као и промовисање добрих примера из праксе.
Омогућавање једнаких шанси на образовање и поштовање законских одредаба које се односе на остваривање права на образовање на
матерњем језику, превођењем тестова на језике националних мањина, на којима се остварује настава. Плаћање закупа Балетској школи у
Новом Саду.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

Циљ 2
Индикатор 2.1

Индикатор 2.2

Циљ 3

Индикатор 3.1

НЕ
Модернизација образовно-васпитног рада и усаглашавање са потребама тржишта рада
Назив: Број реализованих семинара и стручних скупова
Извор верификације: Подаци из секретаријата
Коментар: Базна вредност је остварење из 2019. године.
Назив: Број реализованих обука ученика и наставника у области каријерног вођења
Извор верификације: Подаци из секретаријата
Коментар: Базна вредност је остварење из 2019. године.

Базна
17

2021
15

2022
15

2023
15

Базна
5

2021
5

2022
5

2023
5

Неговање мултикултуралности/интеркултуралности, унапређивање научно-техничких, спортских, културних и других садржаја у оквиру
наставних и ваннаставних активности
Назив: Број реализованих такмичења на међурегионалном и међународном нивоу
Извор верификације: Подаци из Секретаријата
Коментар: Базна вредност је остварење из 2019. године.
Назив: Број едукативних кампова и сусрета ученика на локалном, међурегионалном и
међународном нивоу
Извор верификације: Подаци из Секретаријата
Коментар: Базна вредност је остварење из 2019. године.

Базна
14

2021
15

2022
15

2023
15

Базна

2021

2022

2023

94

80

80

80

Подршка инклузивном образовању лица са изузетним способностима односно лица са сметњама у развоју и инвалидитетом
Назив: Број програма који подржавају укључивање и напредовање ученика/ученица у
складу са њиховим потребама (лица са изузетним способностима односно лица са
сметњама у развоју и инвалидитетом )
Извор верификације: Подаци из Секретаријата
Коментар: Базна вредност је остварење из 2019. године.

Базна

2021

2022

2023

5

5

5

5

0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20041004
20041004 Двојезичка настава у средњим школама
1.827.000,00
Програм
2004 Средње образовање
Функција
920 - Средње образовање
Успостављање квалитетног и конкурентног модела образовања, који примењује наставни план и програм на модеран и међународно
Сврха
признат начин

Правни основ

Покрајинска скупштинска одлука о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката
у области основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда Правилник о ближим условима за остваривање
двојезичне наставе.

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

235

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

Опис

Двојезична настава подразумева извођење наставе појединих наставних предмета на српском, односно матерњем језику и страном језику
(30-45% од укупног годишњег фонда часова), у склопу наставног плана и програма које утврђује Министарство просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије. Двојезична настава се изводи у припремном предшколском програму, основној школи и у
средњој школи. Услов у погледу наставног кадра који ће реализовати двојезичну наставу подразумева сагласност наставника/наставнице
да учествује у двојезичној настави и доказ о нивоу знања страног језика.
У циљу унапређења билингвалне наставе, Секретаријат расписује конкурс за доделу средстава за финансирање билингвалне наставе у
основним и средњим школама на територији АП Војводине, процењује оправданост захтева школа и врши расподелу средстава за
стручно усавршавање наставника, набавку наставног и дидактичког материјала, као и опреме за образовање.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Развој модела двојезичне наставе као допринос развоју вишејезичности у систему образовања АП Војводине и Републике Србије

Индикатор 1.1

Назив: Број установа укључених у програм
билингвалне наставе
Извор верификације: Подаци из Секретаријата
Коментар: Базна вредност је остварење из 2019. године.

Базна

2021

2022

2023

3

4

4

5

0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20041005
20041005 Модернизација инфраструктуре средњих школа
2004 Средње образовање
Програм
Функција
920 - Средње образовање

20.010.000,00

Сврха

Подизање квалитета образовања и услова за рад и боравак у установама средњег образовања на територији АП Војводине

Правни основ

Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине, Закон о основама система образовања и васпитања, Покрајинске
скупштинске одлуке о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката у области
основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда.

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У овој програмској активности планира се финансирање реконтрукције, адаптације, санације, инвестиционо и текућег одржавања зграда
и објеката и опреме, прибављања техничко-пројектне документације, трошкова легализације, решавања имовинско правних односа,
оснивачких права и геодетских питања, набавка нове, савремене опреме за извођење наставе, опреме за безбедност, рачунарске опреме,
административне опреме и остало у установама средњег образовања на територији АПВ. Да би се наставни планови и програми могли
одвијати редовно и квалитетно, у складу са новим европским стандардима, неопходно је да се створе просторни и технички услови у
установама средњег образовања као основа за унапређивање система васпитно-образовног рада.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Унапређење наставних процеса коришћењем савремених учила и опреме и обезбеђење модерне инфраструктуре у установама средњег
образовања на територији АП Војводине

Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

Назив: % реализованих пројеката за набавку опреме, за израду техничко-пројектне
документације, реконструкцију, адаптацију, санацију, инвестиционо и текуће
одржавање зграда, објеката и опреме у односу на тражени број пројеката
Извор верификације: Интерна статистика
Коментар: Базна вредност је остварење из 2019. године.
Назив: % уложених средстава за реализацију пројеката за подизање нивоа квалитета
опремљености, техничких и просторних услова у установама средњег образовања на
територији АПВ у односу на укупно потребна средства према поднетим захтевима
Извор верификације: Интерна статистика
Коментар: Базна вредност је остварење из 2019. године.
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Базна

2021

2022

2023

35

15

15

15

Базна

2021

2022

2023

28

10

10

10

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

2005 Високо образовање
1300 ПС за високо образовање и научноистразивачку делатност
Назив
Високо образовање
Сектор
20 Образовање

7.369.418.683,03
7.369.418.683,03

Сврха

Унапређење и развој система високог образовања у АП Војводини који омогућава приступ високом образовању свим заинтересованим
лицима, са циљем да тај систем пружа квалитетно високо образовање, као и да буде ефикасан и конкурентан.

Правни основ

Статут Аутономне покрајине Војводине, Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, Закон о високом
образовању, Уредба о нормативима и стандардима услова рада универзитета и факултета за делатности које се финансирају из буџета,
Закон о јавној својини.

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У оквиру Програма , у складу са законима који дефинишу ову област, као и Статутом АП Војводине и другим прописима, спроводе се
надлежности Покрајинског секретаријата у области високог образовања, који се односе оснивање, односно суоснивање установа
високог образовања и вршење оснивачких права над њима, уређују питања од покрајинског значаја у високом образовању, припремају
акти за Скупштину или Покрајинску владу у вези спровођења тих надлежности. Програм обухвата и обављање поверених послове
државне управе, који су законом поверени органима АП Војводине у области високог образовања.

Циљ 1
Индикатор 1.1

Повећање броја студената и студенткиња у АП Војводини
Назив: Број студената у АП Војводини
Извор верификације: Републички завод за статистику-Статистички годишњак

Базна
24623

2021
25800

2022
25900

2023
25950

Коментар: Базна година је 2019. - на основу доступних података Републички завод за статистику-Статистички годишњак.
Индикатор 1.2

Назив: Број студенткиња у АП Војводини
Извор верификације: Републички завод за статистику-Статистички годишњак

Базна
30485

2021
31750

2022
31800

2023
31850

Коментар: Базна година је 2019. - на основу доступних података Републички завод за статистику-Статистички годишњак.
1300 ПС за високо образовање и научноистразивачку делатност
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20051001
ПА
20051001 Администрација, управљање и инспекцијски надзор
Програм
2005 Високо образовање
Функција
980 - Образовање некласификовано на другом месту

31.239.683,03

Сврха

Успостављање ефикасног и ефективног начина уређивања и праћења рада установа високог образовања и студентског стандарада, као и
контроле и надзора у области високог образовања и студентског станадарда у АП Војводини.

Правни основ

Статут Аутономне покрајине Војводине, Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, Закон о високом
образовању, Закон о ученичком и студентском стандарду.

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Спроводење задатака и обавезе које се односе на логистичку подршку код доношења управљачких одлука, аката или других списа које
се тичу спровођења надлежности Покрајинског секретаријата, посебно у области инспекцијска контроле и надзора рада и делатности
установа високог образовања и студентског стандарда. Такође су, овом активношћу, обухваћени материјално-финансијски, правни,
нормативни и други послови који се односе на реализацију задатака Покрајинског секретаријата у наведеним областима рада.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

НЕ
Отклањање неправилности у раду установа
Назив: Број установа у којима је извршен инспекцијски преглед
Извор верификације: Покрајински секретаријта за високо образовање и
научноистраживачку делатност -интерна евиденција
Коментар: Базна година је 2019.
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Базна

2021

2022

2023

36

37

37

38

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

1300 ПС за високо образовање и научноистразивачку делатност
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20051002
ПА
20051002 Подршка раду високообразовних установа
Програм
2005 Високо образовање
Функција
940 - Високо образовање

7.269.479.000,00

Сврха

Омогућавање несметане делатности и развоја установа високог образовања у АП Војводини у циљу несметаног и квалитетног
пружања услуга високог образовање и усавршавања високообразовних кадрова у АП Војводини.

Правни основ

Статут Аутономне покрајине Војводине, Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, Закон о високом
образовању, Уредба о нормативима и стандардима услова рада универзитета и факултета за делатности које се финансирају из буџета,
Закон о јавној својини.

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Обезбеђење несметаног функционисања установа високог образовања у АП Војводини и њиховог даљег развоја на квалитативним
оновама је основна делатност Покрајинског секретаријата у овој области. У складу са наведеним, потребно је обезбедити неопходне
материјалне, организационе, кадровске и друге услове којима би се унапредила њихова делатност. Неопходни материјални услови рада
установа подразумевају, пре свега, финансирање сталних и осталих трошкова установа, њихових програма/пројеката, као и текућих
поправки зграда и опреме у функцији побољшања услова рада. Посебна пажња ће се посветити оним програмима и пројектима који
унапређују услове студирања студената са инвалидитетом, припадника националних мањина, студената у тешком материјалном
положају, као и талентованих студената. Квалитетно и несметано обављање високообразовне делатности је услов за целокупан
друштвени развој заснован на стварању "друштва знања" у функцији већег запошљавања дипломираних студената у АП Војводини.
Средства у оквиру ове програмске активности расподељују се путем законских критеријума и норматива, као и путем јавних конкурса
који се расписују у складу са правилницима Покрајинског секретаријата.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

НЕ
Повећање дипломираних студената и студенткиња у АП Војводини, кроз стварање повољнијих услова за обављање делатности високог
образовања
Назив: Годишњи број дипломираних студената у АП Војводини
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Републички завод за статистику-Статистички годишњак
4175
4300
4350
4400
Коментар: Базна година је 2018. - на основу доступних података Републички завод за статистику-Статистички годишњак.

Индикатор 1.2

Назив: Годишњи број дипломираних студенткиња у АП Војводини
Извор верификације: Републички завод за статистику-Статистички годишњак

Базна
6146

2021
6150

2022
6200

2023
6250

Коментар: Базна година је 2018. - на основу доступних података Републички завод за статистику-Статистички годишњак.
1300 ПС за високо образовање и научноистразивачку делатност
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20051003
20051003 Модернизација инфраструктуре високог образовања
Програм
2005 Високо образовање
Функција
940 - Високо образовање

68.700.000,00

Сврха

Модернизација инфраструктуре високог образовања подразумева изградњу, доградњу и реконструкцију зграде и објеката, набаку
машина и опреме, као и нематеријалне имовине у циљу унапређења делатности установа високог образовања у АП Војводини и
побољшања њихове конкурентности.

Правни основ

Статут Аутономне покрајине Војводине, Закон о високом образовању, Уредба о нормативима и стандардима услова рада универзитета
и факултета за делатности које се финансирају из буџета, Закон о јавној својини.

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У сврху унапређења наставно-научне делатности на установа високог образовања у АП Војводини и њиховог даљег развоја на
квалитативним основама, потребно је обезбедити просторне услове за рад и делатност и савремену опрему. Изградњом, доградњом и
реконструкцијим зграда и објеката, набавком нове и савремене опреме, као и нематеријалне имовине за установе високог образовања,
побољшава се квалитет реализације студијских програма и стварају се услови за бољи приступ настави и за унапређење наставног
процеса у функцији већег запошљавања дипломираних студената. Ова програмска активност се спроводи и путем јавних конкурса на
основу Правилника Покрајинског секретаријата, као и на основу других аката (протокола, споразума, уговор и др.)у функцији
међусобне сарадње високообразовних установа у АП Војводини и Покрајинског секретаријата.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Подизање квалитета наставе кроз имплементацију савремене технике и технологије у високом образовању
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ
Индикатор 1.1

Назив: Број одобрених захтева за набавку машина, опреме и нематеријалне имовине
Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и
научноистраживачку делатност - интерна евиденција
Коментар: Базна година је 2019.

УКУПНА СРЕДСТВА
Базна

2021

2022

2023

13

15

16

18

2007 Подршка у образовању ученика и студената
0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице
Назив
Подршка у образовању ученика и студената
Сектор
20 Образовање
Сврха
Обезбеђивање услова ученицима за несметано стицање средњег образовања

847.715.000,00
454.928.000,00

Правни основ

Закон о ученичком и студентском стандарду, Закон о утврђивању надлежности АПВ , Закона о буџету РС, Покрајинска скупштинска
одлука о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката у области основног и
средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Програм укључује активности које се односе на делатност ученичког стандарда, и то: пренос трансферних средстава из републичког
буџета буџету АПВ а из буџета АПВ установама ученичког стандарда за расходе за запосле (плате, отпремнине, јубиларне награде и
трошкови превоза запослених, пружање подршке програмима који су усмерени на подизање квалитета услуга смештаја и исхране као и
васпитно-образовног рада у домовима ученика на територији АП Војводине, модернизација инфраструктуре, реконструкција,
адаптација, санација, пружање подршке инвестиционом и текућем одржавању зграда, објеката и опреме, прибављању
техничко-пројектне документације, легализацији, решавању имовинско правних односа, оснивачких права и геодетских питања,
опремању установа ученичког стандарда у АП Војводини, регресирање превоза ученика/ученица средњих школа итд.

Побољшање стандарда и услова школовања ученика/ученица средњих школа
Назив: % ученика укључених у пројекте које подржава Секретаријат у односу на
Индикатор 1.1
укупан број деце укључених у пројекте који су поднети Секретаријату за финансирање
Извор верификације: Статистика од установа ученичког стандарда и подаци из
Секретаријата
Коментар: Базна вредност је остварење из 2019. године.
Назив: % ученица укључених у пројекте које подржава Секретаријат у односу на
Индикатор 1.2
укупан број деце укључених у пројекте који су поднети Секретаријату за финансирање
Извор верификације: Статистика од установа ученичког стандарда и подаци из
Секретаријата
Коментар: Базна вредност је остварење из 2019. године.
1300 ПС за високо образовање и научноистразивачку делатност
Назив
Подршка у образовању ученика и студената
Сектор
20 Образовање
Циљ 1

Базна

2021

2022

2023

40

40

40

40

Базна

2021

2022

2023

50

50

50

50

392.787.000,00

Сврха

Унапређење и развој система студентског станадарда у АП Војводини, којим се настоји стварање приближно једнаких услова за
школовање студената, као и да се побољша њихов економско - социјални положај.

Правни основ

Статут Аутономне покрајине Војводине, Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, Закон о ученичком и
студентском стандарду, Закон о јавној својини, Одлуке о мрежи установа студентског стандарда чији је оснивач Аутономна покрајина
Војводина, Одлука о регреисирању превоза студената у Аутономној покрајини Војводини.

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У оквиру Програма се, у складу са законима који дефинишу ову област, као и Статутом Аутономне покрајине Војводине и другим
прописима, обављају послови покрајинске управе у области студентског стандарда. Оснивају, односно суоснивају установе
студентског стандарда и врше оснивачка права над њима, уређују питања од покрајинског значаја у студентском стандарду. Овај
Програм обухвата и обављање поверених послова који су законом поверени органима АП Војводине у области студентског стандарда.

Циљ 1

Повећање броја студената и студенткиња обухваћених системом заштите студентског стандарда у АП Војводини

Индикатор 1.1

Назив: Број студената обухваћен системом студентске зашите у АП Војводини
Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и
научноистраживачку делатност-интерна евиденција
Коментар: Базна година је 2019.
Назив: Број студенткиња обухваћен системом студентске зашите у АП Војводини
Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и
научноистраживачку делатност-интерна евиденција
Коментар: Базна година је 2019.

Индикатор 1.2
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Базна

2021

2022

2023

1877

2250

2300

2350

Базна

2021

2022

2023

3015

3300

3350

3400

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20071003
20071003 Реализација делатности установа ученичког стандарда
Програм
2007 Подршка у образовању ученика и студената
960 - Помоћне услуге образовању
Функција

299.918.000,00

Сврха

Пружање подршке несметаном раду и функционисању установа ученичког стандарда у АП Војводини

Правни основ

Закон о основама система образовања и васпитања, Закона о буџету РС и Закона о ученичком и студентском стандарду

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У буџету РС обезбеђују се средства за исплату расхода за запослене (плате, отпремнине, јубиларне награде и трошкови превоза
запослених)у просвети у РС. За запослене у установама ученичког стандарда у АП Војводини средства за расходе за запослене преносе
се из Републичког буџета као строго наменска, трансферна средства у Покрајински буџет, одакле се иста наредног дана прослеђују
установама ученичког стандарда у АП Војводини. За све наведене намене Секретаријат врши само само административно-техничке
послове око прослеђивања примљених средстава од Републике установама ученичког стандарда на територији АП Војводине.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

НЕ
x
Назив:
Извор верификације:
Коментар:

Базна

2021

2022

2023

0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20071004
20071004 Подизање квалитета ученичког стандарда
Програм
2007 Подршка у образовању ученика и студената
960 - Помоћне услуге образовању
Функција
Сврха
Унапређење квалитета услуга у ученичком стандарду на територији АПВ

1.000.000,00

Правни основ

Закон о ученичком и студентском стандарду, Покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава за финансирање и
суфинансирање програмских активности и пројеката у области основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда.

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У циљу унапређења квалитета услуга у домовима ученика, Секретаријат пружа финансијску подршку програмима и пројектима који
утичу на побољшање, квалитета смештаја, исхране и васпитно-образовног рада у домовима ученика. То су сусрети, спортске, културне
манифестације, едукативни кампови, одржавање система ХЦЦП и ИСО стандарда и остало. Секретаријат расписује Конкурс за
финансирање/суфинансирање наведених програма и пројеката у области ученичког стандарда, разматра приспеле захтеве и додељује
средства на основу прописаних критеријума. Право на учешће у Конкурсу имају установе ученичког стандарда - домови ученика
средњих школа, школе са домом ученика и специјалне школе са домом ученика у АП Војводини.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Размена искустава васпитача и корисника услуга у домовима ученика кроз организовање различитих сусрета и едукативних кампова

Индикатор 1.1

Назив: % подржаних пројеката од стране Секретаријата у односу на укупан број
поднетих пројеката
Извор верификације: Подаци из Покрајинског секретаријата.

Базна

2021

2022

2023

93

90

90

90

Коментар: Базна вредност се односи на 2019. годину и изражава однос подржаних и поднетих пројеката у циљу подизања квалитета
услуга и побољшања услова за васпитно - образовни рад у домовима ученика.
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20071005
20071005 Регресирање превоза ученика средњих школа
Програм
2007 Подршка у образовању ученика и студената
960 - Помоћне услуге образовању
Функција

151.000.000,00

Сврха

Приближно једнак приступ школовању деце средњошколског узраста у свим општинама у АП Војводини

Правни основ

Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, Покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава за
финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката у области основног и средњег образовања и васпитања и ученичког
стандарда.

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Секретаријат се залаже да се деца уписују у средње школе и бирају профиле према својим афинитетима и потребама тржишта рада у
јединицама локалне самоуправе из које долазе, а не према близини школе и могућностима родитеља да финансирају трошкове
школовања. Циљ је да се делимично растерети и породични буџет оних родитеља чија деца свакодневно путују до жељене школе.
Секретаријат додељује средства локалним самоуправама на основу утврђених критеријума. Локалне самоуправе прослеђују средства по
сопственим правилницима - школама, превозницима или директно на рачуне ученика-путника односно родитеља ученика-путника, у
зависности од начина организовања превоза у јединици локалне самоуправе.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Побољшање услова образовања у смислу доступности установа образовања ученицима, регресирањем трошкова превоза

Индикатор 1.1

Назив: Број ученика дечака средњих школа који се укључују у систем регресирања из
буџета АПВ.
Извор верификације: Подаци из локалних самоуправа, средњих школа и из евиденције
Секретаријата

Базна

2021

2022

2023

10225

9898

9898

9898

Коментар: Базна вредност је остварење из 2019. године. Индикатор одређује број ученика укључених у систем расподеле средстава за
регресирање путних трошкова из буџета АПВ који се преноси општинама у АПВ. Ова програмска активност укључена је у родно
одговорно буџетирање. Индикатор мери обухват ученика у регресирању превоза.
Индикатор 1.2

Назив: Број ученица девојчица средњих школа које се укључују у систем регресирања
из буџета АПВ.
Извор верификације: Подаци из локалних самоуправа, средњих школа и из евиденције
Секретаријата

Базна

2021

2022

2023

10594

10181

10181

10181

Коментар: Базна вредност је остварење из 2019. године. Индикатор одређује број ученица укључених у систем расподеле средстава за
регресирање путних трошкова из буџета АПВ који се преноси општинама у АПВ. Ова програмска активност укључена је у родно
одговорно буџетирање. Индикатор мери обухват ученица у регресирању превоза.
0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20071006
20071006 Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда
Програм
2007 Подршка у образовању ученика и студената
Функција
960 - Помоћне услуге образовању

3.010.000,00

Сврха

Подизање квалитета образовања и услова за рад и боравак у установама ученичког стандарда на територији АП Војводине

Правни основ

Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине, Закон о ученичком и студентском стандарду, Покрајинске
скупштинске одлуке о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката у области
основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда .

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У овој програмској активности планира се финансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционог и текућег одржавања
зграда и објеката и опреме, прибављања техничко-пројектне документације, трошкова легализације, решавање имовинско правних
односа, оснивачких права и геодетских питања, набавка нове савремене опреме (опрема за домаћинство, опрема за смештај ученика ,
опрема за јавну безбедност итд.)у установама ученичког стандарда на територији АПВ. Стварање савремених просторних и техничких
услова је основа за унапређивање и подизање квалитета услуга у домовима ученика као и побољшања услова за васпитно образовни рад.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
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Циљ 1

УКУПНА СРЕДСТВА

Стварање савремених услова за рад и боравак ученика и особља у установама ученичког стандарда на територији АП Војводине

Назив: % реализованих пројеката за набавку опреме, израду техничко-пројектне
документације, реконструкцију, адаптацију, санацију, инвестиционо и текуће
одржавање зграда, објеката и опреме у односу на тражени број пројеката
Извор верификације: Подаци из евиденције Покрајинског секретаријата
Коментар: Базна вредност је остварење из 2019. године.
Назив: % уложених средстава за реализацију пројеката за подизање нивоа квалитета
Индикатор 1.2
опрељености, техничких и просторних услова у установама ученичког стандарда на
територији АПВ у односу на укупно потребна средства према поднетим захтевима
Извор верификације: Подаци из евиденције Покрајинског секретаријата.
Коментар: Базна вредност је остварење из 2019. године.
1300 ПС за високо образовање и научноистразивачку делатност
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20071001
20071001 Систем установа студентског стандарда
Програм
2007 Подршка у образовању ученика и студената
Функција
960 - Помоћне услуге образовању
Индикатор 1.1

Базна

2021

2022

2023

50

15

15

15

Базна

2021

2022

2023

40

12

12

12

378.787.000,00

Сврха

Омогућавање несметане делатности установа студентског стандарда, као и даљи развој студентског станадарад у АП Војводини.

Правни основ

Статут Аутономне покрајине Војводине, Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, Закон о ученичком и
студентском стандарду, Закон о јавној својини, Одлука о мрежи установа студентског стандарда чији је оснивач Аутономна покрајина
Војводина.

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Несметано и квалитетно функционисање Студентских центара, чији је оснивач АП Војводина, је од велике важности за реализацију
циљева и опредељења који се односе на побољшање материјалног стандарда студената, али и њихов образовни и културни живот. За
стварање бољих услова студирања потребно је обезбедити новчана улагања у ову делатност у циљу даљег развоја и побољшања услова
рада и смештаја студентских центара у АП Војводини, али и за реализацију пројеката који се односе на образовно-културне садржаје у
овој области, а којима ће се, у значајној мери, побољшати услови живота и рада студената - корисника услуга.

Капитална
улагања

НЕ

НЕ
Повећање смештајног капацитета у студентским домовима у АП Војводини
Назив: Број студената смештених у студентским домовима у АП Војводини
Индикатор 1.1
Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и
научноистраживачку делатност - интерна евиденција
Коментар: Базна година је 2019.
Назив: Број студенткиња смештених у студентским домовима у АП Војводини
Индикатор 1.2
Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и
научноистраживачку делатност - интерна евиденција
Коментар: Базна година је 2019.
1300 ПС за високо образовање и научноистразивачку делатност
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20071002
20071002 Регресирање студентског превоза
Програм
2007 Подршка у образовању ученика и студената
Функција
960 - Помоћне услуге образовању
ИПА пројекат
Циљ 1

Базна

2021

2022

2023

1199

1490

1500

1510

Базна

2021

2022

2023

1812

2150

2200

2220

14.000.000,00

Сврха

Стварање услова да студенти уписују факултете и високе школе сходно својим афинитетима, а не према удаљености високообразовне
установе од њиховог места становања.

Правни основ

Статут Аутономне покрајине Војводине, Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, Одлука о регреисирању
превоза студената у Аутономној покрајини Војводини .

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Стварање равноправних услова школовања студената у АП Војводини у свим градовима/општинама у АП Војводини и побољшање
економско - социјални положај студентата који свакодневно путују до установе високог образовања, је основни циљ реализације ове
активности Покрајинског секретаријата. Корисници ових услуга су студенти који нису корисници услуге смештаја у студентским
центрима, нити корисници кредита и стипендија. Наведена активност је од посебног значаја за унапређење студентског стандарда у АП
Војводини. Ова програмска активност се реализује путем јавног конкурса у складу са Одлуком о регресирању превоза студената у
Аутономној покрајини Војводини .

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ
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Циљ 1

Побољшање услова високог образовања у смислу локацијске доступности установа високог образовања

Индикатор 1.1

Назив: Број студената - путника у АП Војводини
Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и
научноистраживачку делатност - интерна евиденција
Коментар: Базна година је 2019.
Назив: Број студенткиња - путника у АП Војводини
Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и
научноистраживачку делатност - интерна евиденција
Коментар: Базна година је 2019

Индикатор 1.2

Базна

2021

2022

2023

678

665

675

680

Базна

2021

2022

2023

1203

1200

1250

1300

2101 Политички систем
0100 Скупштина Аутономне Покрајине Војводине
Назив
Политички систем
Сектор
21 Политички систем

436.273.777,61
295.303.329,96

Сврха

Јачање институционалних и административних капацитета Скупштине Аутономне покрајине Војводине

Правни основ

Статут Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска скупштинска одлука о Скупштини Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска
скупштинска одлука о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине и Пословник о раду Скупштине Аутономне
покрајине Војводине

Одговорно лице

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ АПВ

Опис

Скупштина АП Војводине је највиши орган АП Војводине који врши нормативне и друге функције у складу са Уставом, законом и
Статутом АП Војводине. Скупштина доноси покрајинске скупштинске одлуке, одлуке, резолуције, декларације, препоруке, закључке и
друге акте; закључује споразуме са одговарајућим територијалним заједницама других држава у складу са законом; бира, разрешава,
усмерава и контролише рад Покрајинске владе; доноси програмске, развојне и планске документе, у складу са законом и програмским,
развојним и планским документима Републике Србије; доноси буџет и завршни рачун; одлучује о задуживању АП Војводине у складу са
законом и друго. Као орган за спровођење избора Скупштина именује Покрајинску изборну комисију.

Циљ 1
Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

Циљ 2

Спровођење представничке и контролне функције
Назив: Број одржаних седница Скупштине
Извор верификације: Сазив и записници
Коментар: Базна вредност је 2019. година.
Назив: Број постављених питања Покрајинској влади
Извор верификације: Записници са седнице Скупштине
Коментар: Базна вредност је 2019. година

Базна
8

2021
10

2022
11

2023
12

Базна
70

2021
80

2022
90

2023
100

Омогућавање рада Скупштине Аутономне покрајине Војводине у пуном сазиву (120 посланика)

Назив: Број одржаних седница ПИК-а
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Сазиви и записници са седница ПИК-а.
7
7
7
7
Коментар: Базна вредност је 2019. година
Циљ 3
Примена принципа једнаких могућности за жене и мушкарце
Индикатор 3.1
Назив: Број одржаних седница Одбора за равноправност полова
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Сазив и записници са седница Одбора
1
2
3
5
Коментар: Базна вредност је 2019. година.
Циљ 4
Унапређење јавности рада Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Назив: Број организованих посета грађана и друге заинтересоване јавности
Индикатор 4.1
Базна
2021
2022
2023
мултимедијалној и интерактивној поставци у згради Скупштини АП Војводине
Извор верификације: Број записника/захтева
0
5
0
0
Коментар: Пројекат који ће се реализовати у току 2021. године
0200 Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине
123.731.073,05
Политички систем
Назив
Сектор
21 Политички систем
Сврха
Подршка раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Покрајинска скупштинска одлука о Скупштини Аутономне покрајине Војводине и Одлука о организацији и раду Службе Скупштине
Правни основ
Аутономне покрајине Војводине
Одговорно лице
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ АПВ
Индикатор 2.1

Опис

Служба Скупштине обавља стручне, административно-техничке и друге послове за потребе Скупштине Аутономне покрајине Војводине
и њених радних тела, посланика, председника и потпредседника Скупштине, посланичких група у Скупштини, као и друге послове у
складу са Пословником о раду Скупштине, другим актима Скупштине и њених радних тела.

Циљ 1

Обезбеђење континуираног рада Службе и прилагођавање унутрашње организације променама у складу
са потребама Скупштине

Индикатор 1.1

Назив: Број ужих унутрашњих јединица за које су усвојене интерне процедуре
Извор верификације: Одлуке о усвајању и примени интерних процедура
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Базна
12

2021
10

2022
10

2023
10

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

Коментар: Као базна вредност узета је 2019. година. Број ужих јединица је мањи у односу на базну вредност из разлога што је дошло до
измене у организационој структури Службе
Обезбеђење примене принципа једнаких могућности за жене и мушкарце и осигурање његове имплементације у раду Службе Скупштине
АП Војводине
Индикатор 2.1
Назив: Број запослених едукованих из области родне равноправности
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Присуство на састанцима, инфосесијама и другим едукацијама из
0
2
4
5
области родне равноправности.
Коментар: Базна вредност је 2019. година.
1000 Покрајински секретаријат за финансије
17.239.374,60
Политички систем
Назив
Сектор
21 Политички систем
Сврха
Подршка демократском политичком парламентаризму
Правни основ
Закон о финансирању политичких активности, Закон о буџетском систему.
Одговорно лице
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Циљ 2

Опис

Програмом се планирају средства чије је издвајање из јавних извора прописано Законом о финансирању политичких активности.

Циљ 1

Извршавање обавезе финансирања политичких активности из буџета Покрајине у обиму,
према правилима и у роковима прописаним законом.

Назив: Број примедби по којима је утврђена неправилност по питању издвајања
средстава и извршавања обавезе финансирања политичких активности из покрајинског
буџета.
Извор верификације: Евиденција Секретаријата о примљеним примедбама и
одговорима по истим
Коментар: Базна година 2016.
0100 Скупштина Аутономне Покрајине Војводине
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 21011001
21011001 Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине
Аутономне покрајине Војводине
Програм
2101 Политички систем
Функција
111 - Извршни и законодавни органи
Индикатор 1.1

Базна

2021

2022

2023

0

0

0

0

272.721.129,96

Сврха

Остваривање надлежности Скупштине Аутономне покрајине Војводине, остваривање права и дужности посланика, јавности рада
Скупштине и друга питања од значаја за Скупштину Аутономне покрајине Војводине, као и остваривање сарадње Скупштине АП
Војводине са одговарајућим територијалним заједницама других држава.

Правни основ

Статут Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска скупштинска одлука о Скупштини Аутономне покрајине Војводине, Закон о
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Одлука о примањима посланика у Скупштини Аутономне
покрајине Војводине, Покрајинска скупштинска одлука о платама лица која бира Скупштина Аутономна покрајина Војводине, Одлука о
висини накнаде за вршење функције лица која бира Скупштина Аутономне покрајине Војводине, Пословник о раду Скупштине
Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска скупштинска одлука о закључивању и извршавању споразума Аутономне покрајине
Војводине са одговарајућим територијалним заједницама других држава

Одговорно лице

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ АПВ

Опис

Скупштину АП Војводине има 120 посланика од којих се бирају, председник и потпредседници Скупштине АП Војводине, образују
радна тела Скупштине Аутономне покрајине Војводине, посланичке групе и неформалне групе посланика. Скупштина и радна тела
Скупштине Аутономне покрајине Војводине раде на седницама у складу са Статутом и Пословником о раду. Скупштина АП Војводине
остварује међурегионалну сарадњу ради успостављања, очувања и развоја добросуседских односа са одговарајућим територијалним
заједницама других држава.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

Циљ 2
Индикатор 2.1

Индикатор 2.2

НЕ
Унапређење рада кроз повећање транспарентности и размену добре праксе
Назив: Број остварених састанака
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Веб сајт Скупштине Аутономне покрајине Војводине
34
18
20
22
Коментар: Као базна вредност узета је 2019. година. За 2021. годину се очекује смањење броја састанака као последице спречавања
ширења вируса Ковид 19
Назив: Број објава на веб сајту Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Веб сајт Скупштине Аутономне покрајине Војводине
677
700
710
720
Коментар: Као базна вредност узета је 2019. година.
Унапређење јавних политика и процедура за њихово спровођење
Назив: Број донетих аката
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Сазиви и записници
106
110
115
120
Коментар: Као базна вредност узета је 2019. година.
Назив: Број неформалних група посланика
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Евиденција из базе "Посланици"
2
2
2
2
Коментар: Као базна вредност узета је 2019. година.
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Циљ 3
Индикатор 3.1

УКУПНА СРЕДСТВА

Осигурање имплементације принципа једнаких могућности кроз све мере и политике које се доносе и спроводе
Назив: Проценат спроведених активности Одбора за равноправност полова у складу са
Годишњим програмом рада
Извор верификације: Записници и закључци.

Базна

2021

2022

2023

35

35

40

60

Коментар: Базна вредност је 2019. година.
Елементи Годишњег програма рада Одбора у моменту планирања нису познати из разлога што се исти доноси на почетку године у
складу са чланом 49. Пословника о раду Скупштине АП Војводине и што је конституисан нови сазив Скупштине, а тиме и нови састав
радних тела Скупштине што подразумева и нови састав Одбора за равноправност полова, који ће и бити надлежан за доношење новог
Годишњег програма рада.
Назив: Број донетих закључака Женске парламентарне мреже
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Белешке са састанака и закључци
43
5
6
7
Коментар: Као базна вредност узима се 2019. година. За 2021. годину се очекује смањење броја састанака као последице спречавања
ширења вируса Ковид 19
0100 Скупштина Аутономне Покрајине Војводине
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 21011003
21011003 Активности органа за спровођење избора
21.786.000,00
Програм
2101 Политички систем
Функција
160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
Индикатор 3.2

Сврха

Правни основ
Одговорно лице

Спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине и утврђивање укупних резултата избора, односно
стварање услова за рад Скупштине Аутономне покрајине Војводине у пуном сазиву
Покрајинска скупштинска одлука о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, Пословник Покрајинске изборне
комисије
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ АПВ

Опис

Скупштина АП Војводине именује Покрајинску изборну комисију на четири године. Покрајинска изборна комисија ради у сталном и
проширеном саставу. Покрајинска изборна комисија спроводи изборе посланика у Скупштину АП Војводине, односно прописује
обрасце, усклађује рад органа за спровођење избора, даје мишљена о примени одредаба Одлуке, доноси решење о проглашењу изборне
листе и збирне изборне листе, утврђује укупан број бирача, одређује бирачка места и образује бирачке одборе, припрема, оверава и
утрвђује број потребних гласачких листића, утврђује и објављује укупне резултате избора, додељује посланичке мандате и подноси
Скупштини АП Војводине извештај о спроведеним изборима на основу кога се верификују мандати посланика.

Капитална
улагања

НЕ

НЕ
Додељивање посланичких мандата
Индикатор 1.1
Назив: Број додељених мандата посланицима
Извор верификације: Извештај о додели мандата
Коментар: Базна вредност је 2019. година
Јавност и транспарентност рада Покрајинске изборне комисије
Циљ 2
Назив: Број постављених одлука, решења, саопштења, упутстава, извештаја, образаца и
Индикатор 2.1
сл. путем интернет презентације
Извор верификације: Интернет презентација(база)
Коментар: Базна вредност је 2019. година
0100 Скупштина Аутономне Покрајине Војводине
ПЈ
ПРОЈЕКАТ 21014007
ИПА пројекат
Циљ 1

Базна
2

2021
2

2022
2

2023
2

Базна

2021

2022

2023

7

8

8

10

21014007 Мултимедијална и интерактивна поставка у Скупштини Аутономне покрајине Војводине

796.200,00

Функција

2101 Политички систем
111 - Извршни и законодавни органи

Сврха

Упознавање грађана и остале заинтересоване јавности са историјатом и радом Скупштине АП Војводине

Правни основ

Закључак Одбора за административна и мандатна питања Скупштине АП Војводине 101 Број: 09-1/2020-18 од 30.11.2020. године

Одговорно лице

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ АПВ

Опис

Мултимедијална и интерактивна поставку у згради Скупштине Аутономне покрајине Војводине је пројекат чијим се спровођењем
историјат зграде, архивска грађа настала у раду Скупштине АП Војводине, значајни историјски предмети, као и поклони које су
функционери Скупштине АП Војводине примили у оквиру међупарламентарне и међурегионалне сарадње, а који се налазе у јавној
својини Аутономне покрајине Војводине, чине доступно заинтересованој јавности.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ

Програм
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Циљ 1

УКУПНА СРЕДСТВА

Доступност мултимедијалног, интерактивног и аналогног садржаја поставке грађанима и заинтересованој јавности

Назив: Проценат доступног садржаја поставке
Извор верификације: Реализованост постаке
Коментар: Нови пројекат који ће се реализовати у току 2021. године
0200 Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 21011005
21011005 Стручни, административни и технички послови Службе Скупштине Аутономне покрајине
Војводине
Програм
2101 Политички систем
Функција
131 - Опште кадровске услуге
Индикатор 1.1

Базна
0

2021
100

2022
0

2023
0

123.731.073,05

Сврха

Служба Скупштине обавља стручне, административно-техничке и друге послове за потребе Скупштине и њених радних тела, посланика,
председника и потпредседника Скупштине и посланичких група у Скупштини.

Правни основ

Покрајинска скупштинска одлука о Скупштини Аутономне покрајине Војводине, Одлука о организацији и раду Службе Скупштине
Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска уредба о платама, накнади трошкова, отпремнини и другим примањима постављених и
запослених лица у органима Аутономне покрајине Војводине, Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе, Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом и други законски прописи везани за
исплату плата и других расхода за запослене и друго.

Одговорно лице

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ АПВ

Опис

За потребе обављања стручних, административно - техничких и других послова Скупштине АП Војводине основана је Служба
Скупштине АП Војводине. Службом руководи генерални секретар Скупштине.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ
Унапређење административних капацитета Службе Скупштине АП Војводине.
Назив: Број запослених који ће похађати обуке/семинаре
Извор верификације: Решења о упућивању на стручно усавршавање

Циљ 1
Индикатор 1.1

Базна
21

2021
10

2022
15

2023
20

Коментар: Базна вредност је 2019. година.Вредност индикатора у 2021. години је смањен из разлога што се очекује већи број едукација
путем вебинара због спечавања ширења вируса Ковид 19.
Циљ 2

Оснаживање административне подршке Скупштини АП Војводине за потребе интегрисања родне равноправности у њен рад

Назив: Број обука и семинара из области родне равноправности за секретаре одбора и
запослене
Извор верификације: База кадровске евиденције
Коментар: Базна вредност је 2019. година.
1000 Покрајински секретаријат за финансије
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 21011006
21011006 ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ АКТИВНОСТИ
Програм
2101 Политички систем
Функција
160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
Индикатор 2.1

Базна

2021

2022

2023

0

2

4

5

17.239.374,60

Сврха

Подршка пропагирању политичке идеје политичког субјекта који легитимним избором има учешће у парламентарном животу.

Правни основ

Закон о финансирању политичких активности, Закон о буџетском систему.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Одговорно лице

Опис

Програмска активност обухвата средства чије је издвајање из јавних извора прописано Законом о финансирању политичких активности
за редован рад политичких субјеката чији су кандидати изабрани за посланике у Скупштини Аутономне покрајине Војводине. Закон
прописује обавезу издвајања средстава из буџета за финансирање редовног рада политичких субјеката е за функционисање и
пропагирање идеје политичког субјекта. Ова средства обезбеђују се на нивоу од 0,105% за финансирање редовног рада политичких
субјеката и 0,07% за средства за покриће трошкова изборне кампање из пореских прихода покрајинског буџета.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ
Извршавање обавезе финансирања редовног рада политичких субјеката из буџета Покрајине у обиму, према правилима и у роковима
прописаним законом.
Назив: Кашњење у роковима прописаним за извршавање обавезе финансирања
Базна
2021
2022
2023
редовног рада политичких субјеката (у данима)
Извор верификације: Аналитичка картица о евидентираним обавезама и извршеним
0
0
0
0
плаћањима

Циљ 1
Индикатор 1.1

Коментар: Дефинисаним индикатором, подразумева се кашњење настало због разлога који су у делокругу одговорности Покрајинског
секретаријата за финансије (неажурност и сл.)Дакле, плаћање у роковима каснијим од рокова прописаних законом, а за који је одговоран
политички субјект, не сматра се кашњењем у смислу дефинисаног индикатора. Базна година 2016.
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УКУПНА СРЕДСТВА

2102 Подршка раду Владе
0300 Покрајинска влада
Назив
Подршка раду Владе
Сектор
21 Политички систем

122.645.842,55
30.501.373,20

Сврха

Утврђивање и вођење политике у оквиру права и дужности АП Војводине, у областима надлежности Покрајинске владе, као и обављање
стручних, административних и оперативних послова

Правни основ

Статут Аутономне покрајине Војводине , Покрајинска скупштинска одлука о Покрајинској влади , Пословник Покрајинске владе ,
Одлука о Секретаријату Покрајинске владе

Одговорно лице

СЕКРЕТАРКА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Опис

У оквиру овог програма врши се утврђивање и вођење политике у складу са правима и дужностима АП Војводине, а у областима њене
надлежности. Покрајинска влада је орган АП Војводине и носилац извршне власти на територији АП Војводине, њу чине председник,
један или више потпредседника и чланови Покрајинске владе који су истовремено покрајински секретари. Стручне, административне и
оперативне послове за потребе Покрајинске владе, председника, потпредседника и чланова Покрајинске владе и радних тела
Покрајинске владе обавља Секретаријат Покрајинске владе.

Ефикасно извршавање надлежности Покрајинске владе
Назив: Број предложених скупштинских одлука и других општих аката
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Биро за припрему и обраду седница Покрајинске владе
58
60
60
60
Коментар: Базна година2017
Назив: Број донетих покрајинских уредби, одлука и других општих аката
Базна
2021
2022
2023
Индикатор 1.2
Извор верификације: Биро за припрему и обраду седница Покрајинске владе
34
60
60
60
Коментар: Базна година 2017
Назив: Број сагласности датих на програме и планове јавних предузећа,установа и
Индикатор 1.3
Базна
2021
2022
2023
других организација чији је оснивач АП Војводина
Извор верификације: Биро за припрему и обраду седница Покрајинске владе
381
400
400
400
Коментар: Базна година 2017
Праћење заступљености именованих и постављених лица по полу у покрајинским органима управе и стручним службама које образује
Циљ 2
Покрајинска влада
Назив: Укупан број именованих и постављених лица у покрајинским органима управе
Индикатор 2.1
Базна
2021
2022
2023
и стручним службама које образује Покрајинска влада
Извор верификације: Годишњи извештај
0
100
100
100
Коментар: Базна година 2019
Назив: Проценат учешћа мушкараца у укупном броју именованих и постављених лица
Индикатор 2.2
Базна
2021
2022
2023
у покрајинским органима управе и стручним службама које образује Покрајинска влада
Извор верификације: Годишњи извештај
0
60
55
53
Коментар: Базна година 2019
Назив: Проценат учешћа жена у укупном броју именованих и постављених лица у
Индикатор 2.3
Базна
2021
2022
2023
покрајинским органима управе и стручним службама које образује Покрајинска влада
Извор верификације: Годишњи извештај
0
40
45
47
Коментар: Базна година 2019
0400 Секретаријат покрајинске владе
92.144.469,35
Назив
Подршка раду Владе
Сектор
21 Политички систем
Циљ 1

Индикатор 1.1

Сврха

Утврђивање и вођење политике у оквиру права и дужности АП Војводине, у областима надлежности Покрајинске владе, као и обављање
стручних, административних и оперативних послова

Правни основ

Статут Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска скупштинска одлука о Покрајинској влади, Пословник о раду Покрајинске владе,
Одлука о Секретаријату Покрајинске владе

Одговорно лице

СЕКРЕТАРКА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Опис

У оквиру овог програма врши се утврђивање и вођење политике у складу са правима и дужностима АП Војводине, а у областима њене
надлежности. Покрајинска влада је орган АП Војводине и носилац извршне власти на територији АП Војводине, њу чине председник,
један или више потпредседника и чланови покрајинске владе који су истовремено покрајински секретари. Стручне, административне и
оперативне послове за потребе Покрајинске владе, председника, потпредседника и чланова Покрајинске владе и радних тела
Покрајинске владе обавља Секретаријат Покрајинске владе.

Циљ 1

Праћење именовања, постављења и разрешења по полу из надлежности Покрајнске владе

Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

Назив: Годишњи извештај на основу евиденције о именовањима, постављењима и
разрешењима по полу
Извор верификације: Извештај
Коментар: Базна година 2019
Назив: Успостављена евиденција о именовањима, постављењима и разрешењима по
полу
Извор верификације: Извештај
Коментар: Базна година 2019
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Базна

2021

2022

2023

0

1

1

1

Базна

2021

2022

2023

0

1

1

1

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ
Ефикасно извршавање надлежности Покрајинске владе
Назив: Број предложених скупштинских одлука и других општих аката
Извор верификације: Биро за припрему и обраду седница Покрајинске владе
Коментар: Базна година 2017
Индикатор 2.2
Назив: Број донетих покрајинских уредби, одлука и других општих аката
Извор верификације: Биро за припрему и обраду седница Покрајинске владе
Коментар: Базна година 2017
Назив: Број сагласности датих на програме и планове јавних предузећа,установа и
Индикатор 2.3
других организација чији је оснивач АП Војводина
Извор верификације: Биро за припрему и обраду седница Покрајинске владе
Коментар: Базна година 2017
0300 Покрајинска влада
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 21021001
21021001 Организација, редован рад и одлучивање
Програм
2102 Подршка раду Владе
Функција
111 - Извршни и законодавни органи

УКУПНА СРЕДСТВА

Циљ 2

Индикатор 2.1

Базна
58

2021
60

2022
60

2023
60

Базна
34

2021
60

2022
60

2023
60

Базна

2021

2022

2023

381

400

400

400

30.501.373,20

Сврха

Утврђивање и вођење политике у оквиру права и дужности АП Војводине, у областима надлежности Покрајинске владе

Правни основ

Статут Аутономне покрајине Војводине , Покрајинска скупштинска одлука о Покрајинској влади , Пословник Покрајинске владе и
законски прописи који регулишу плате и друге расходе за запослене

Одговорно лице

СЕКРЕТАРКА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Опис

У оквиру ове програмске активности обухваћени су послови Покрајинске владе која је орган АП Војводине и носилац извршне власти.
Покрајинску владу чине председник, један или више потпредседника и чланови Покрајинске владе који су истовремено покрајински
секретари.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

Индикатор 1.3

Циљ 2
Индикатор 2.1

Индикатор 2.2

Индикатор 2.3

НЕ
Обезбеђивање транспарентности рада Покрајинске владе
Назив: Број обавештења о раду владе
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Биро за односе са јавношћу
2037
1200
1200
1200
Коментар: Базна година 2017
Назив: Број посета на сајту Владе
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Биро за односе са јавношћу
270460
120000
120000
120000
Коментар: Базна година 2018
Назив: Број чланака о активностима и раду владе на сајту владе
Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: Биро за односе са јавношћу
1904
1500
1500
1500
Коментар: Базна година 2018
Праћење заступљености именованих и постављених лица по полу у покрајинским органима управе и стручним службама које образује
Покрајинска влада
Назив: Укупан број именованих и постављених лица у покрајинским органима управе
Базна
2021
2022
2023
и стручним службама које образује Покрајинска влада
Извор верификације: Годишњи извештај
0
100
100
100
Коментар: Базна вредност 2019
Назив: Проценат учешћа мушкараца у укупном броју именованих и постављених лица
Базна
2021
2022
2023
у покрајинским органима управе и стручним службама које образује Покрајинска влада
Извор верификације: Годишњи извештај
0
60
55
53
Коментар: Базна година 2019
Назив: Проценат учешћа жена у укупном броју именованих и постављених лица у
Базна
2021
2022
2023
покрајинским органима управе и стручним службама које образује Покрајинска влада
Извор верификације: Годишњи извештај
0
40
45
47
Коментар: Базна година 2019
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0400 Секретаријат покрајинске владе
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 21021002
ПА
21021002 Стручни, административни и оперативни послови секретаријата
Програм
2102 Подршка раду Владе
Функција
111 - Извршни и законодавни органи

92.144.469,35

Сврха

Обављање стручних, административних и оперативних послова за потребе Покрајинске владе, председника, потпредседника и чланова
Покрајинске владе и радних тела Покрајинске владе и законски прописи који регулишу плате и друге расходе за запослене

Правни основ

Одлука о Секретаријату Покрајинске владе , Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом и
законски прописи који регулишу плате и друге расходе за запослене

Одговорно лице

СЕКРЕТАРКА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Опис

У оквиру ове програмске активности обухваћени су послови пријема одлука, општих аката и других материјала за седнице Покрајинске
владе и седнице радних тела, послови у вези са припремањем и организовањем седница Покрајинске владе, седница сталних радних тела
и састанака, као и други послови из делокруга рада Секретаријата Покрајинске владе.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

Циљ 2
Индикатор 2.1

Индикатор 2.2

НЕ
Ефикасно спровођење стручних послова за потребе Покрајинске владе
Назив: Број припремљених седница Покрајинске владе
Извор верификације: Биро за припрему и обраду седница Покрајинске владе
Коментар: Базна година 2018
Назив: Број припремљених седница радних тела Покрајинске владе
Извор верификације: Биро за припрему и обраду седница Покрајинске владе
Коментар: Базна година 2018

Базна
67

2021
90

2022
90

2023
90

Базна
258

2021
380

2022
380

2023
380

Базна

2021

2022

2023

0

1

1

1

Базна

2021

2022

2023

0

1

1

1

Праћење именовања, постављења и разрешења из надлежности Покрајинске владе по полу
Назив: Годишњи извештај на основу евиденције о именовањима, постављењима и
разрешењима по полу
Извор верификације: Извештај
Коментар: Базна година 2019
Назив: Успостављена евиденција о именовањима, постављењима и разрешењима по
полу
Извор верификације: Извештај
Коментар: Базна година 2019

2201 Управљање јавним дугом
1000 Покрајински секретаријат за финансије
Назив
Управљање јавним дугом
Сектор
22 Сервисирање јавног дуга
Сврха
Правни основ
Одговорно лице

1.910.784.716,36
1.910.784.716,36

Обезбеђивање средстава за финансирање капиталних улагања на територији АП Војводине уз најмању изложеност ризицима
задуживања,управљање примањима од задуживања, благовремена и уредна отплата обавеза по основу јавног дуга.
Закон о буџетском систему, Закон о јавном дугу, Закон о тржишту капитала.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Програмом се обухвата задуживање Аутономне покрајине Војводине, управљање примањима од задуживања, отплата обавеза по основу
дуга и вођење евиденције о јавном дугу Аутономне покрајине Војводине.

Циљ 1

Прибављање средстава за финансирање капиталних улагања и одговорно управљање јавним дугом.

Индикатор 1.1

Назив: Учешће неизмиреног дугорочног задужења за капиталне инвестиционе расходе
у укупно оствареним текућим приходима буџета, а према пројекцији на дан
20.новембар 2020. године у %.
Извор верификације: Завршни рачун буџета и интерне евиденције Секретаријата о
стању јавног дуга.
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Коментар: Ризик већег учешћа јавног дуга условљен је неповољним кретањем средњег курса НБС и референтног индекса потрошачких
цена, смањењем текућих прихода, новим задуживањем. Вредност индикатора без заокруживања: базна-12,93%; 2021-9,11%; 2022-6,47%,
2023-4,50%. Базна година по којој је израчуната базна вредност је 2016. година. Уговорени кредит са Војвођанском банком (број
Уговора о дугорочном наменском кредиту, кредитна партија бр. 00-429-0200124.1/ОЛ2020/93 од 30.04.2020. године) гласи на
максимални износ од 2,4 милијарде динара и може се повући до 30.04.2021. године, у противвредности ЕУР по средњем курсу Народне
банке Србије на дан пуштања средстава у течај, а уговорена камата је 1,79% фиксно, период кредита је 6 година у који је укључен грејс
период од једне године. Кредит је уговорен за финансирање капиталних инвестиционих расхода АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ и то: у области система здравствене заштите – обезбеђење средстава за изградњу објекта Каменица 3 са ПЕТ центром и за
обезбеђење средстава за финансирање увођења система аутоматизоване одбране од града на подручју Радарског центра „Фрушка гора”,
До момента сачињавања овог документа од укупног уговореног износа повучено је 429 милиона динара и то закључно са 20.11.2020.
године. Неповучени износ кредита код Војвођанске банке износи 1,97 милијарде динара и пројектован је да се: 132 милиона динара
повуче до краја 2020. године, а 1,838 милијарде динара до 30.04.2021. године. За наведени обрачун је пројектовани средњи курс од 120
динара за један евро и ЦПИ у износу од 203,25484. Поред наведеног, пројектовано је ново задуживање у 2021. години у износу од 462
милиона , где је пројектовано да се тај износ повуче 1.7.2021. године и у 2022. години и то 1.3.2022. године у износу од 238 милиона
динара, у противвредности ЕУР по средњем курсу Народне банке Србије на дан пуштања средстава у течај, а пројектована камата је
2,5% фиксно, а период кредита је 6 година у који је укључен грејс период од једне године. За обрачун идникатор коришћени су
планирани приходи за 2020. годину (68.027.546.028,38 динара).

Индикатор 1.2

Назив: Износ главнице и камате који доспевају у години на сва неизмирена дугорочна
задуживања у односу на укупно остварене текуће приходе буџета у претходној години
исказан у %.
Извор верификације: Завршни рачун буџета и интерне евиденције Секретаријата о
стању јавног дуга.

Базна

2021

2022

2023

2

3

3

2

Коментар: Ризик већег учешћа јавног дуга условљен је неповољним кретањем средњег курса НБС и референтног индекса потрошачких
цена, смањењем текућих прихода, као и новим задуживањем. Вредност индикатора без заокруживања: базна-2; 2021-2,81; 2022-2,77;
2023-2,08. За обрачун индикатора коришћен је податак планираних текућих прихода за 2020. годину у износу од 68.027.546.028,38
динара. Базна година по којој је израчуната базна вредност је 2019. година.
1000 Покрајински секретаријат за финансије
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 22011001
22011001 СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА
Програм
2201 Управљање јавним дугом
Функција
170 - Трансакције јавног дуга

1.910.784.716,36

Сврха

Уредно сервисирање обавеза по основу дуга, без ризика по извршавање редовних функција и надлежности

Правни основ

Закон о јавном дугу.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Отплата обавеза по основу јавног дуга (главница и камата).

Одговорно лице
Опис
Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ
Уредно сервисирање обавеза по основу јавног дуга у складу са утврђеним роковима.
Назив: Затезна камата и казне у кашњењу плаћања обавеза по основу задуживања (у
динарима).
Извор верификације: Аналитичка картица затезних камата.

Циљ 1
Индикатор 1.1

Базна

2021

2022

2023

0

0

0

0

Коментар: Ризик за кашњење у извршавању обавезе - разлози неликвидности које није могуће предвидети. Базна година по којој је
израчуната базна вредност је 2015. година (година почетка примене програмске класификације).
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2301 Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система
1000 Покрајински секретаријат за финансије
Назив
Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система
Сектор
23 Финансијски и фискални систем

237.839.744,54
213.821.228,09

Сврха

Уређен систем процедура, правила и процеса који омогућује ефикасно управљање и контролу средстава покрајинског буџета, уз
свођење ризика на најмању меру, обезбеђено учешће јавности у доношењу буџета и транспарентност реализације буџета.

Правни основ

Закон о буџетском систему и подзаконски акти који уређују буџетски систем; Закон о јавном дугу; Закон о јавним набавкама; Закон о
радним односима у државним органима; Закон о платама у државним органима и јавним службама и други прописи који уређују права
и обавезе из радног односа, Закон о рачуноводству, Закон о рачуноводству и ревизији; Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској
управи, Покрајинска скупштинска одлука о покрајинском антикорупцијском плану.

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Овај програм обухвата финансијске послове и послове фискалног система, планирања, управљања и надзора над средствима
покрајинског буџета, успостављањем ефикасних процедура и контрола. Извршавањем ових послова обезбеђују се свеобухватне,
релевантне и поуздане информације о раду корисника покрајинског буџета, односно Покрајинске владе.
Овај програм обухвата и послове и активности обавештавања јавности о току буџетског циклуса, спровођење расправе у поступку
припреме и доношења буџета, као и обавештавање јавности о реализацији буџета.

Циљ 1

Утврђен регулаторни оквир о начину укључивања јавности у процесу припреме, доношења и реализације буџета (који обавезно
укључује и аспект унапређења родне равноправности у буџету)

Индикатор 1.1

Циљ 2

Индикатор 2.1

Циљ 3

Назив: Проценат уређености правила, начина и метода учешћа јавности у процесу
доношења и реализације буџета, којим се обезбеђује партиципација јавности у области
унапређења родне равноправности.
Извор верификације: Усвојен регулаторни оквир(акта којима се уређује област родне
равноправности у процесу припреме, доношења и реализације буџета ).
Коментар: Базна година 2019.
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Успостављено адекватно укључивање заинтересоване јавности у процес планирања и припреме буџета, укључујући и партиципацију
јавности у области унапређења родне равноправности кроз родно буџетирање.
Назив: Број организованих састанака представника органа АПВ и јавних служби са
заинтересованим грађанима и грађанкама и представницима стручне јавности, јавног
информисања,удр.грађана, ради разматрања и расправе о планирању буџета за наредну
буџетску год.
Извор верификације: Записник са одржаног састанка .
Коментар: Базна година 2020.г.

Базна

2021

2022

2023

0

2

2

2

Унапређење партиципације цивилног сектора из области родне равноправности у процесу припреме, доношења и реализације буџета .

Назив: Учешће коментара, сугестија, предлога и примедби које се односе на родну
компоненту буџета у укупном броју коментара, предлога и примедби изнетих на
расправи о буџету (у %)
Извор верификације: Извор верификације: Записник са одржаног састанка.
Коментар: Базна година 2020.г.
2400 Служба за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине
Назив
Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система
Сектор
23 Финансијски и фискални систем
Сврха
Инспекцијска контрола
Индикатор 3.1

Базна

2021
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2023
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Правни основ

Уредбе о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције, Закон о инспекцијском надзору.

Одговорно лице

ДИРЕКТОР
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Опис

Циљ 1
Индикатор 1.1

УКУПНА СРЕДСТВА

Служба обавља послове инспекцијске контроле примене закона у области материјално-финансијског пословања, и наменског и
законитог коришћења средстава Аутономне покрајине Војводине.над: 1) директним и индиректним корисницима буџетских средстава
Аутономне покрајине Војводине, 2) јавним предузећима основаним од стране Аутономне покрајине Војводине, правним лицима
основаним од стране тих јавних предузећа, правним лицима над којима Аутономна покрајина Војводина има директну или индиректну
контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у правном одбору, као и над другим правним лицима у којима јавна
средства чине више од 50% укупног прихода, 3) јединицама локалне самоуправе, јавним предузећима основаним од стране јединица
локалне самоуправе, правним лицима основаним од стране тих јавних предузећа, правним лицима над којима јединица локалне
самоуправе има директну или индиректну конреолу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, као и над
другим правним лицима у којима јавна средства чине више од 50% укупног прихода, у делу средстава пренетих из буџета Аутономне
покрајине Воијводине , 4) правним лицима и другим субјектима којима су директно или индиректно дозначена средства буџета
Аутономне покрајине Војводине за одређену намену, правним лицима и другим субјектима који су учесници у послу који је предмет
контроле и субјектима који користре средства буџета Аутономне покрајине Војводине по основу задуживања, субвенција, остале
државне помоћи у било ком облику, донација, дотација и др.

Контрола родно одговорног буџетирања
Назив: % буџетских корисника обухваћених годишњим планом Службе за буџетску
инспекцију Аутономне покрајине Војводине код којих је извршена контрола родно
одговорног буџетирања.
Извор верификације: Збирни-годишњи извештај о раду Службе за буџетску инспекцију
АП Војводине
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Коментар: Базна година је 2020. година (шестомесечни извештај о извршењу буџета и процена до краја године)
Вршење инспекцијске контроле
Назив: Број инспекцијских контрола
Извор верификације: Збирни-годишњи извештај о раду Службе за буџетску инспекцију
АП Војводине
Коментар: Базна година 2018. година
1000 Покрајински секретаријат за финансије
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 23011001
Циљ 2

Индикатор 2.1

Базна

2021

2022

2023

20

20

20

20

23011001 ПОСЛОВИ БУЏЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА И
АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА ПРОЦЕСИМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ
Програм
Функција

213.821.228,09

2301 Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система
112 - Финансијски и фискални послови

Сврха

Обезбедити извршавање послова финансијског планирања, управљања и контроле у складу са прописима који уређују буџетски систем;
обезбедити обавештавање јавности о спровођењу појединих фаза буџетског циклуса, учешће јавности у поступку прирпеме буџета и
транспарентно извештавање о реализацији буџета.

Правни основ

Закон о буџетском систему и подзаконски акти који ређују буџетски систем; Закон о јавном дугу; Закон о јавним набавкама; Закон о
радним односима у државним органима; Закон о платама у државним органима и јавним службама и други прописи који уређују парава
и обавезе из радног односа, Закон о рачуноводству, Закон о рачуноводству и ревизији; Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској
управи и Покрајинска скупштинска одлука о покрајинском антикорупцијском плану.

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Ова програмска активност обухвата послове буџета, трезорско пословање, послове макроекономских и фискалних анализа, као и
админситративну подршку обављању наведених послова. Ова програмска активност обухвата и послове и активности обавештавања
јавности о току буџетског циклуса, спровођење расправе у поступку припреме и доношења буџета, као и обавештавање јавности о
реализацији буџета.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Успостављено адекватно укључивање заинтересоване јавности у процес планирања и припреме буџета.

Индикатор 1.1

Циљ 2

Индикатор 2.1

Назив: Број организованих састанака представника органа АПВ и јавних служби са
заинтересованим грађанима и грађанкама и представницима стручне јавности, јавног
информисања,удр.грађана, ради разматрања и расправе о планирању буџета за наредну
буџетску год.
Извор верификације: Записник са одржаног састанка .
Коментар: Базна година 2020.г.

Базна

2021

2022

2023

0

2

2

2

Унапређење партиципације цивилног сектора из области родне равноправности у процесу припреме, доношења и реализације буџета
Назив: Учешће коментара, сугестија, предлога и примедби које се односе на родну
компоненту буџета у укупном броју коментара, предлога и примедби изнетих на
расправи о буџету (у %).
Извор верификације: Записник са одржаног састанка .
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УКУПНА СРЕДСТВА

Коментар: Базна година 2020.г.
Циљ 3

Утврђен регулаторни оквир о начину укључивања јавности у процесу припреме, доношења и реализације буџета (који обавезно
укључује и аспект унапређења родне равноправности у буџету)

Назив: Проценат уређености правила, начина и метода учешћа јавности у процесу
доношења и реализације буџета, којим се обезбеђује партиципација јавности у области
унапређења родне равноправности.
Извор верификације: Усвојен регулаторни оквир(акта којима се уређује област родне
равноправности у процесу припреме, доношења и реализације буџета ).
Коментар: Базна година 2019.
2400 Служба за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 23011002
23011002 Инспекцијска контрола
Програм
2301 Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система
Индикатор 3.1

Базна
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100

100

24.018.516,45

Функција

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

Сврха

Инспекцијска контрола

Правни основ

Уредба о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције, Закон о инспекцијском надзору

Одговорно лице

ДИРЕКТОР

Опис

Служба обавља послове инспекцијске контроле примене закона у области материјално-финансијског пословања, и наменског и
законитог коришћења средстава Аутономне покрајине Војводине над: 1) директним и индиректним корисницима буџетских средстава
Аутономне покрајине Војводине, 2) јавним предузећима основаним од стране Аутономне покрајине Војводине, правним лицима
основаним од стране тих јавних предузећа, правним лицима над којима Аутономна покрајина Војводина има директну или индиректну
контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у правном одбору, као и над другим правним лицима у којима јавна
средства чине више од 50% укупног прихода, 3) јединицама локалне самоуправе, јавним предузећима основаним од стране јединица
локалне самоуправе, правним лицима основаним од стране тих јавних предузећа, правним лицима над којима јединица локалне
самоуправе има директну или индиректну конреолу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, као и над
другим правним лицима у којима јавна средства чине више од 50% укупног прихода, у делу средстава пренетих из буџета Аутономне
покрајине Воијводине , 4) правним лицима и другим субјектима којима су директно или индиректно дозначена средства буџета
Аутономне покрајине Војводине за одређену намену, правним лицима и другим субјектима који су учесници у послу који је предмет
контроле и субјектима који користре средстава буџета Аутономне покрајине Војводине по основу задуживања, субвенција, остале
државне помоћи у било ком облику, донација, дотација и др.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

Циљ 2
Индикатор 2.1

НЕ
Вршење инспекцијске контроле
Назив: Број инспекцијских контрола
Извор верификације: Збирни-годишњи извештај о раду Службе за буџетску инспекцију
АП Војводине
Коментар: Базна година 2018. година
Контрола родно одговорног буџетирања
Назив: % буџетских корисника обухваћених годишњим планом Службе за буџетску
инспекцију Аутономне покрајине Војводине код којих је извршена контрола родно
одговорног буџетирања.
Извор верификације: Збирни-годишњи извештај о раду Службе за буџетску инспекцију
АП Војводине
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Коментар: Базна година је 2020. година (шестомесечни извештај о извршењу буџета и процена до краја године)
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2304 Ревизија јавних средстава

15.438.199,18

2300 Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне Покрајине Војводине

15.438.199,18

Назив
Сектор
Сврха

Ревизија јавних средстава
23 Финансијски и фискални систем
Унапређење финансијског управљања и контроле

Правни основ

Одлука о оснивању Службе за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне Покрајине Војводине, Правилник о
заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и
контроле у јавном сектору и Правилник о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за
поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору.

Одговорно лице

ДИРЕКТОР

Опис

Служба обавља послове и активности којима се пружа независно објективно уверавање и саветодавна активност, помаже кориснику да
оствари своје циљеве, кроз систематичну и дисциплиновану процену и вредновање управљањем ризицима, контроле и управљање
организацијом. Служба пружа саветодавне услуге као што су: пружање савета, смерница, обуке, помоћи или других услуга у циљу
повећања вредности и побољшања процеса управљања организацијом, управљања ризицима и контроле. Служба обавља ревизију
система, финансијску ревизију, ревизија успешности (перформанси), ревизију информационих технологија и ревизију усклађености;
Служба помаже кориснику јавних средстава у постизању његових циљева примењујући систематичан и дисциплинован приступ у
оцењивању система финансијског управљања и контроле у односу на: идентификовање ризика, процену ризика и управљање ризиком од
стране руководиоца корисника јавних средстава; усклађеност пословања са законима, интерним актима и уговорима; поузданост и
потпуност финансијских и других информација; ефикасност, ефективност и економичност пословања и заштиту информација.

Циљ 1
Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

Циљ 2
Индикатор 2.1

Унапређење пословања субјеката ревизије
Назив: Број ревизија
Извор верификације: Извештај о извршеној ревизији
Коментар: Базна година је 2019. година
Назив: Број савета
Извор верификације: Интерна евиденција
Коментар: Базна година је 2019. година

Базна
16

2021
15

2022
15

2023
16

Базна
0

2021
10

2022
10

2023
10

Праћење увођења родно оговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине
Назив: Број ревизија којима је обухваћена оцена процедуре планирања и праћења
унапређења родне равноправности кроз родно одговорно буџетирање
Извор верификације: Извештај о извршеној ревизији
Коментар: Базна година је 2019. година

Базна

2021

2022

2023

16

15

15

16

2300 Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне Покрајине Војводине
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 23041001
ПА
23041001 Уређење и надзор финансијског и фискалног система
2304 Ревизија јавних средстава
Програм

15.438.199,18

Функција

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

Сврха

Унапређење финансијског управљања и контроле

Правни основ

Одлука о оснивању Службе за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне Покрајине Војводине , Правилник о
заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и
контроле у јавном сектору и Правилник о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за
поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору.

Одговорно лице

ДИРЕКТОР

Опис

Служба обавља послове и активности којима се пружа независно објективно уверавање и саветодавна активност, са сврхом да
допринесе унапређењу пословања субјекта ревизије; помаже кориснику да оствари своје циљеве, кроз систематичну и дисциплиновану
процену и вредновање управљањем ризицима, контроле и управљање организацијом. Служба пружа саветодавне услуге као што су:
пружање савета, смерница, обуке, помоћи или других услуга у циљу повећања вредности и побољшања процеса управљања
организацијом, управљања ризицима и контроле. Служба обавља ревизију система, финансијску ревизију, ревизија успешности
(перформанси), ревизију информационих технологија и ревизију усклађености; Служба помаже кориснику јавних средстава у
постизању његових циљева примењујући систематичан и дисциплинован приступ у оцењивању система финансијског управљања и
контроле у односу на: идентификовање ризика, процену ризика и управљање ризиком од стране руководиоца корисника јавних
средстава; усклађеност пословања са законима, интерним актима и уговорима; поузданост и потпуност финансијских и других
информација; ефикасност, ефективност и економичност пословања и заштиту информација.

254

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

УКУПНА СРЕДСТВА

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ

Циљ 1

Пружање благовремене и висококвалитетне услуге ревизије кроз процену и вредновање управљања ризицима

Индикатор 1.1

Назив: Број ревизија
Извор верификације: Извештај о извршеној ревизији
Коментар: Базна година је 2019. година
Назив: Број савета
Извор верификације: Интерна евиденција
Коментар: Базна година је 2019. година

Индикатор 1.2

Циљ 2
Индикатор 2.1

Базна
16

2021
15

2022
15

2023
16

Базна
0

2021
10

2022
10

2023
10

Праћење увођења родно оговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине
Назив: Број ревизија којима је обухваћена оцена процедуре планирања и праћења
унапређења родне равноправности кроз родно одговорно буџетирање
Извор верификације: Извештај о извршеној ревизији
Коментар: Базна година је 2019. година

Базна

2021

2022

2023

16

15

15

16

2401 Управљање робним резервама
1800 Дирекција за робне резерве АП Војводине
Назив
Управљање робним резервама
24 Интервенцијски програми и резерве
Сектор

189.911.726,64
189.911.726,64

Сврха

Управљање робним резервама АПВ кроз образовање, обнављање и чување робних резерви у циљу обезбеђења услова за благовремене и
ефикасне интервенције ради ублажавања последица у случају:ванредних ситуација(елементарних непогода, катастрофа и других већих
несрећа, поремећаја на тржишту или ратног стања)

Правни основ

Закон о робним резервама, Покрајинска скупштинска одлука о Дирекцији за робне резерве АП Војводине

Одговорно лице

АНДРИЋ ДРАГИША

Опис

У оквиру овог програма врши се образовање,финасирање,размештај, обнављање и коришћење робних резреви АП Војводине, дефинише
се обим, структура односно врста робе која се набавња, у циљу допуне постојећих робних фондова и образовања нових, а у сврху
обезбеђења услова за интервенције у случајевима који су дефинисани Законом и Одлуком о делокругу рада Дирекције за робне резерве
АПВ.

Циљ 1
Индикатор 1.1

Циљ 2

Обезбеђење оптималног нивоа робних резереви
Назив: Проценат реализације Годишњег плана набавке, допуне и образовање робних
Базна
2021
2022
фондова
Извор верификације: Годишњи Извештај о раду и пословању и реализација годишњих
100
100
100
планова набавки, допуне и образовања робних фондова
Коментар: % реализација плана набавки робних резерви у складу са годишњим Програмом робних резерви АПВ, који доноси
Покрајинска Влада за фискалну годину

2023
100

Вођење родне статистике у циљу праћења удела жена-директорица привредних субјеката, у укупном броју закључених уговора о
куповини робних резерви и уговорима о складиштењу робних резерви

Назив: % Жена -директорица привредних субјеката, у односу на укупан број
Базна
2021
2022
2023
закључених уговора
Извор верификације: Подаци из депо картона и АПР-а
20
16
21
21
Коментар: Вођење евиденције о закљученим уговорима, где је директорица-жена у односу на укупан број закључених угова о куповини
и складиштењу робних резерви.
Базна година је 2019
1800 Дирекција за робне резерве АП Војводине
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 24011001
24011001 Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви
151.564.958,67
Програм
2401 Управљање робним резервама
Функција
490 - Економски послови некласификовани на другом месту
Индикатор 2.1

Сврха

Обезбеђење оптималног нивоа залиха робних резерви и адекватно чување и управљање залихама, набавка и занављање залиха

Правни основ

Закон о робним резервама, Покрајинска скупштинска одлука о Дирекцији за робне резерве АП Војводине

Одговорно лице

АНДРИЋ ДРАГИША

Опис

У оквиру ове програмске активности врши се набавка основних пољопривредних производа и прехрамбених артикала:меркантилне
пшенице, меркантилног кукуруза, јестивог сунцокретовог уља, пиринач и друге прехрамбене артикле у условима када су најповољнији
тржишни елементи за набавку истих. Активности обухватају и обезбеђење складишног простора ради смештаја, чувања и занављања
робних резерви, као и све активности које омогућавају редовно пословање и извршавање свих активности неопходних за
функционисање и обављање послова из делокруга рада Дирекције за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат

НЕ
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Циљ 1
Индикатор 1.1

Допуна робних резерви у складу са планом набавки
Назив: Проценат извршења плана набавки у односу на Годишњи план
Извор верификације: Извештај о извршеним набавкама робних резерви и закљученим
уговорима о куповини робних резерви

УКУПНА СРЕДСТВА

Базна

2021

2022

2023

100

100

100

100

Коментар: % реализације у односу на план набавки робних резерви, а у складу са годишњим програмом образовања и обнаваљања
робних резерви, који доноси Покрајинска влада
Циљ 2
Индикатор 2.1

Обезбеђење смештајног капацитета у складу са потребама
Назив: Проценат обезбеђења смештајних капацитета у складу са Годишњим програмом
Извор верификације: Извештај о извршеној набавци услуга складиштења, закључени
уговори о складиштењу и чувању робних резерви

Базна

2021

2022

2023

100

100

100

100

Коментар: % обезбеђење складишног простора за залихе робних резерви у складу са годишњим планом набавки услуга складиштења
Циљ 3

Индикатор 3.1

Успостављање евиденције о проценту жена -директорица привредних субјеката, са којима је Дирекција закључила уговоре о куповини и
складиштењу робних ререрви у односу на укупан број закључених уговора о купвини и складиштењу робних резерви
Назив: % Жена-директорица привредних субјеката, са којима је Дирекција закључила
уговор о куповини робних резерви, у односу на укупано закључени број купопродајних
уговора
Извор верификације: Депо картони и ОП обрасци

Базна

2021

2022

2023

0

10

12

14

Коментар: Родни аспект одговорног лица у предузећима, не утиче на реализацију Програма . Циљ је да се успостави евиденција о
процентуалном учешћу жена-директорица привредних субјеката, са којима је Дирекција закључила уговоре о куповини робних
резрееви. Базна година је 2019
Индикатор 3.2

Назив: % Жена-директорица привредних субјеката, са којима је Дирекција закључила
уговор о складиштењуи робних резерви, у односу на укупано закључени број уговора
за услуге складиштења робних резерви
Извор верификације: Депо картони и ОП обрасци

Базна

2021

2022

2023

28

28

28

29

Коментар: Родни аспект одговорног лица у предузећима, не утиче на реализацију програма . Циљ је да се успостави евиденција о
процентуалном учешћу жена-директорица привредних субјеката, са којима је Дирекција закључила уговоре о складиштењу робних
резрееви.
Базна година је 2019
1800 Дирекција за робне резерве АП Војводине
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 24011002
24011002 Администрација и управљање
Програм
2401 Управљање робним резервама
Функција
490 - Економски послови некласификовани на другом месту
Сврха
Спровођење и праћење програма и мера у оквиру политике робних резерви
Правни основ
Покрајинска скупштинска одлука о Дирекцији за робне резерве АП Војводине
Одговорно лице
АНДРИЋ ДРАГИША

38.346.767,97

Опис

У оквиру ове програмске активности врши се праћење и спровођење програмских политика у области управљања робним резервама,
предузимање мера, послови уговарања, истраживања тржишта, квантитативна и квалитатативна анализа робе и спроводе се друге
активности у циљу неометаног обављања основне делатности Дирекције

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

НЕ
Назив:
Извор верификације:
Коментар:

Базна
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УКУПНА СРЕДСТВА

2402 Интервенцијска средства
1000 Покрајински секретаријат за финансије
Назив
Интервенцијска средства
Сектор
24 Интервенцијски програми и резерве
Сврха
Омогућити оптималан ниво флексибилности у извршавању буџета током године.
Закон о буџетском систему.
Правни основ
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Одговорно лице

Опис

858.239.565,74
858.239.565,74

Програм обухвата интервентна средства, односно средства за која буџетом није унапред утврђена намена. Употреба средстава резерве,
омогућује флексибилност у извршавању буџета током године, коришћењем ових средстава за намене које, или нису планиране
буџетом, или нису планиране у довољном обиму, као и ефикасну интервенцију у случају ванредних околности и догађаја који могу
имати штетне последице на живот и здравље људи или проузроковати штете већих размера. Употребу средстава резерве одобрава
Покрајинска влада,на предлог покрајинског органа надлежаног за послове финансија, након што су испитане и исцрпљене друге
могућности предвиђене прописима који уређују буџетски систем за обезбеђивање средстава за сврху која или није планирана или је
планирана у недовољном обиму.

Назив: Извор верификације: Коментар: 1000 Покрајински секретаријат за финансије
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 24021001
24021001 ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА
Програм
2402 Интервенцијска средства
Функција
160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
Сврха
Омогућити оптималан ниво флексибилности у извршавању буџета током године.
Закон о буџетском систему.
Правни основ
Одговорно лице
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Циљ 1

Индикатор 1.1

Базна
0

2021
0

2022
0

2023
0

838.239.565,74

Опис

Институт текуће буџетске резерве прописан је Законом о буџетском систему ради омогућавања флексибилности извршења буџета током
године, променама у одобреним апропријацијама употребом средстава која нису унапред распоређена буџетом, већ служе за
интервенције током године за сврхе, односно намене које, или нису планиране или су планиране у недовољном обиму. Употребу
средстава текуће буџетске резерве одобрава Покрајинска влада,на предлог покрајинског орган надлежаног за послове финансија, након
што су испитане и исцрпљене друге могућности предвиђене прописима који уређују буџетски систем за обезбеђивање средстава за сврху
која или није планирана или је планирана у недовољном обиму.

Капитална
улагања

НЕ

НЕ
Индикатор 1.1
Назив: Базна
2021
2022
2023
Извор верификације: 0
0
0
0
Коментар: 1000 Покрајински секретаријат за финансије
ПА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 24021002
24021002 СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА
20.000.000,00
Програм
2402 Интервенцијска средства
160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
Функција
Омогућити флексибилност у извршавању буџета током године у сврху спречавање штетних последица прузрокованих ванредним
Сврха
догађајима.
Правни основ
Закон о буџетском систему.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Одговорно лице
ИПА пројекат
Циљ 1

Опис

Институт сталне буџетске резерве прописан је Законом о буџетском систему ради омогућавања флексибилности извршења буџета током
године, променама у одобреним апропријацијама употребом средстава која нису унапред распоређена буџетом, већ служе за
интервенције током године за отклањање или спречавање настанка штетних последица ширих размера проузрокованих елемнтарним
непогодама или другим ванредним догађајима.
Употребу средстава сталне буџетске резерве одобрава Покрајинска влада,на предлог покрајинског орган надлежаног за послове
финансија, након што су испитане и исцрпљене друге могућности предвиђене прописима који уређују буџетски систем за обезбеђивање
средстава за наведне намене.

Капитална
улагања

НЕ

ИПА пројекат
Циљ 1
Индикатор 1.1

НЕ
Назив: Извор верификације: Коментар: -

Базна
0
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2021
0

2022
0

2023
0

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ
УКУПНО ПРОГРАМИ :

УКУПНА СРЕДСТВА
75.189.698.272,69
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