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На основу члана 2. тачка 3., чл. 28, 32. и 50. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2016. годину (''Службени лист АПВ'' број 
54/2015) а у вези са чланом 41. Закона о буџетском систему ('' Сл. гласник РС'' бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 63/2013-исправка, 
108/2013, 142/2014,  68/2015-др.закон и 103/2015), покрајински секретар за енергетику и 
минералне сировине доноси  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  
ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И 

МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ  
ЗА БУЏЕТСКУ 2016. ГОДИНУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нови Сад, јануар 2016. године 



3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРВИ ОДЕЉЕАК 
 

 
 

I ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА 
СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 

 



4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Редни 
број 

Шифра (ознака 
извора 

финансирања) 

 
Назив извора финансирања 

 
Износ 

(у динарима) 
 
1 

 
01 00 

 
Приходи из буџета 

 
253.000.000,00 

 
2 

 
13 00 

Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година 

 
59.000.00,00   

 
3 

 
14 00 

Неутрошена средства од 
приватизације из ранијих 

година 

 
60.000.000,00 

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 13:         372.000.000,00 
 
 

Табела 1. Табеларни преглед планираних прихода, примања и пренетих средстава из 
ранијих година Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине у 
2016. години 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 
 

Одредбом члана 41. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској управи 
("Службени лист АПВ", број 37/2014) прописано је да Покрајински секретаријат за 
енергетику и минералне сировине, у складу са законом и Статутом Аутономне 
покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број 20/14), обавља послове покрајинске 
управе у области енергетике, рационалне употребе енергије и цевоводног транспорта 
гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуције гасовитих угљоводоника, као и 
послове у области геологије и рударства, који се односе на извршавање закона, као и на 
припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу. 

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине обавља извршне, 
стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор над спровођењем 
прописа из става 1. овог члана. 

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине прати стање у 
сектору енергетике и минералних сировина: прати сигурност снабдевања енергијом и 
енергентима; развој и примену свих видова примарне и секундарне енергије; 
инвестиционе и развојно-истраживачке програме у области угља, нафте, деривата 
нафте и биогорива, природног гаса, топлотне и електричне енергије, геотермалних и 
минералних вода и свих видова обновљивих извора енергије; енергетску ефикасност и 
рационално коришћење енергије; текућу политику развоја енергетике и минералних 
сировина и функционисање енергетског система, производње и потрошње свих видова 
енергије. Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине суфинансира 
пројекте у области енергетике, који се нарочито односе на примену обновљивих извора 
енергије и енергетске ефикасности, као и пројекте у области коришћења минералних 
сировина на подручју покрајине; информише и едукује из свог делокруга 
организовањем састанака, конференција и сајамских манифестација; сарађује с 
потенцијалним инвеститорима и институцијама из свог делокруга.  

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине у области 
енергетике, за територију аутономне покрајине: израђује Предлог дела Програма 
остваривања стратегије развоја енергетике; захтева од енергетских и других субјеката 
податке за израду енергетског биланса; планира потребе за енергијом у плановима 
развоја, као и услове и начин обезбеђивања неопходних енергетских капацитета; 
спроводи Акциони план за енергетску ефикасност, у оквиру својих надлежности; 
утврђује посебне финансијске и друге подстицаје за реализацију активности за 
ефикасно коришћење енергије на својој територији. 

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине у области 
геологије и рударства, за територију аутономне покрајине: предлаже део Програма за 
остварење Стратегије управљања минералним ресурсима и део Дугорочног програма 
развоја основних геолошких истраживања; доноси и спроводи Годишњи програм 
основних геолошких истраживања; води евиденцију о одобреним истраживањима и 
катастар одобрених истражних простора; разматра и евидентира утврђене ресурсе и 
резерве минералних сировина и подземних вода, као и утврђене потенцијале 
геотермалних ресурса; решењем издаје потврду о ресурсима и резервама минералних 
сировина и подземних вода, односно утврђеном потенцијалу геотермалних ресурса, као 
и одобрења за извођење рударских радова и одобрење за употребу рударског објекта 
(употребну дозволу); доноси решења: о укидању и о престанку одобрења за 
експлоатацију резерви минералних сировина и геотермалних ресурса, као и о одобрењу 
за пуштање објекта у рад; израђује билансе ресурса и резерви минералних сировина, 
подземних вода и геотермалних ресурса; образује комисију у случају да дође до 
потпуног и трајног обустављања експлоатације, која испитује разлоге за обустављање 
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радова, последице те обуставе и предлаже одређене мере; даје сагласност на програм 
мера који доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе за коришћење 
средстава од накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса; 
води катастре истражних и експлоатационих поља, активних и санираних рударских 
објеката, лежишта и биланса минералних сировина и геотермалних ресурса, поља 
рударског отпада, као и напуштених рудника и рударских објеката; води књигу исправа 
и евиденцију привредних субјеката, којима је издато одобрење за извођење геолошких 
истраживања и експлоатацију.  

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине, за територију 
аутономне покрајине: образује комисије и организује полагање стручног испита, ради 
обављања послова техничког руковођења, руковања и одржавања: нафтовода и 
унутрашњих гасних инсталација; у објектима за транспорт и дистрибуцију природног 
гаса; у објектима за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије; врши 
инспекцијски надзор преко електроенергетског инспектора и инспектора опреме под 
притиском; врши и финансира основна геолошка истраживања; образује комисију и 
организује полагање стручног испита за обављање послова у области геолошких 
истраживања и рударства; решењем издаје одобрење за: примењена геолошка 
истраживања; експлоатацију резерви минералних сировина и геотермалних ресурса; 
извођење рударских радова; употребу рударских објеката; врши инспекцијски надзор 
преко геолошких и рударских инспектора.  

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине обавља и друге 
послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим 
прописом поверено. 

 
 

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА, 
КАО И ДЕЛОКРУГ РАДА У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 

ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ 
 

У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у 
Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине  број: 021-75/2012 од 
10. октобра 2012. године, а који је измењен и допуњен Правилником о изменама и 
допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у 
Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине број: 115-021-
84/2012-04 од 05. новембра 2012. године; измењен и допуњен Правилником о изменама 
и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у 
Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине број: 115-021-9/2013-
01 од 28. 01. 2013. године; измењен и допуњен Правилником о изменама и допунама 
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у 
Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине број: 115-021-
47/2013-04 од 22. маја 2013. године, на који је Влада Аутономне Покрајине Војводине 
дала сагласност 05. јуна 2013. године (у даљем тексту: Правилник) утврђују се 
унутрашња организација и систематизацијa радних места у Покрајинском 
секретаријату за енергетику и минералне сировине (у даљем тексту: Секретаријат), 
унутрашње јединице и послови који се у њима обављају, начин руковођења 
унутрашњим јединицама, укупан број радних места у Секретаријату, назив и опис 
послова за свако радно место и број потребних извршилаца, услови за обављање 
послова сваког радног места, врши се разврставање радних места у звања и занимања и 
уређују се друга питања која се односе на рад и организацију Секретаријата. 
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 Именице које се у овом Правилнику користе при означавању звања и занимања у 
мушком раду, истовремено подразумевају именице у женском роду.  

Именице које означавају службене позиције и функције у покрајинској управи, 
корсте се у облику који изражава пол лица које је њихов носилац. 
 
I Унутрашња организација 

 
Унутрашња организација садржи: приказ унутрашње организације, делокруг 

унутрашњих јединица, руковођење, овлашћење и одговорности руководилаца 
унутрашњих јединица. 
  

У Секретаријату су образоване основне унутрашње јединице и то: 
 
• Сектор за инвестиције у енергетици 
• Сектор за минералне сировине 
• Сектор за инспекцијски надзор 
• Сектор за општу енергетику 

 
У Сектору за инвестиције у енергетици  образована је ужа унутрашња јединица 

и то: Одсек за опште правне и материјално-финансијске послове.  
 

СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ЕНЕРГЕТИЦИ  
 
Сектор за инвестиције у енергетици чине: један помоћник покрајинског 

секретара, један самостални стручни сарадник I за буџет, интерну финансијску 
контролу и односе са трезором, један самостални стручни сарадник II за правне 
послове-шеф одсека,  један самостални стручни сарадник II за топлотну енергију и 
енергетску ефикасност, један виши стручни сарадник за економске послове и један 
виши сарадник укупно шест систематизованих радних места за шест извршиоца. 

У Сектору за инвестиције у енергетици  образована је ужа унутрашња јединица - 
Одсек за опште правне и материјално-финансијске послове.  

 
СЕКТОР ЗА МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ 
 
Сектор за минералне сировине чине: помоћник покрајинског секретара, два 

самостална стручна сарадника II и то: један самостални стручни сарадник II за за 
истраживање минералних сировина и један самостални стручни сарадник II за 
рударство-укупно 3 систематизована радна места за три извршиоца. 

 
СЕКТОР ЗА ОПШТУ ЕНЕРГЕТИКУ  

 
Сектор за општу енергетику: један помоћник покрајинског секретара, један 

самостални стручни сарадник I оптшу енергетику и један самостални стручни сарадник 
II за обновљиве изворе енергије - укупно 3 систематизована радна места за три 
извршиоца. 
  

СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 
 

Сектор за инспекцијски надзор чине: помоћник покрајинског секретара, један 
самостални стручни сарадник I, седам самосталних стручних сарадника II и један 



9 

 

самостални стручни сарадник укупно седам  систематизованих радних места за десет 
извршилаца. 
 
II  Делокруг унутрашњих јединица 

 
СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ЕНЕРГЕТИЦИ  
 
У Сектору за инвестиције у енергетици обављају се нормативно правни и 

студијско аналитички послови у области енергетике; послови који се односе на: 
рационалну употребу енергије и енергетску ефикасност, коришћења обновљивих 
извора енергије, развој и примену свих видова примарне и секундарне енергије, 
развојно-истраживачке програме у области енергетике (електричне и топлотне 
енергије, угља, нафте, нафтних деривата, природног гаса, и обновљивих извора 
енергије, процеса гасификације, топлификације, увођења нових технологија, 
когенерације и др.); предлагање дела Програма за остваривање стратегије развоја 
енергетике Републике Србије за територију АП Вовјодине; утврђивање годишње 
потребе за енергијом односно енергетнима које је неопходно обезбедити ради 
поузданог, сигурног и квалитетног снабдевања крајњих купаца, уз уважавање потреба 
за рационалном потрошњом енергије и енергетната за територију АП Војводине и у 
вези са тим праћење сигурности снабдевања енергентима и енергијом; утврђивање и 
доношење планова развоја енергетике за АП Војводину, припремање одлука и других 
аката које доноси Скупштина и Влада Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту 
Влада АП Војводине) из делокруга Секретаријата; остваривање сарадње са 
републичким органима, покрајинским органима управе, организацијама и службама и 
органима јединица локалне самоуправе; праћење и предлагање мера у области 
енергетике; образовање комисије за полагање стручног испита за лица која обављају 
послове техничког руковођења, одржавања и руковаоца у објектима за транспорт и 
дистрибуцију природног гаса, а запослена су код енергетског субјекта који има седиште 
на територији АП Војводине; обављају се управни послови, статистичко евиденциони и 
стручно оперативни послови који се односе на полагање стручног испита за лица која 
обављају послове техничког руковођења, одржавања и руковаоца у објектима за 
транспорт и дистрибуцију природног гаса, а запослена су код енергетског субјекта који 
има седиште на територији АП Војводине; управно надзорни послови над применом 
закона, других прописа и општих аката који се односе на обављање енергетске 
делатности и правни и материјално финансијски и информатички послови за потребе 
Секретаријата; студијско аналитички послови из делокруга  рада Секретаријата; на 
припрему  програма и праћења ефеката мера за рационалну употребу енергије и 
повећање ефикасности при производњи, дистрибуцији и коришћењу електричне и 
топлотне енергије и природног гаса, као и ефикаснијег трошења енергије у јавном 
сектору у локалним самоуправама на територији АП Војводине; припрему програма и 
праћења ефеката мера за интензивније коришћење нових и обновљивих извора 
енергије; припрему предлога за утврђивање програма и плана активности за 
усклађивање регулативе у области заштите животне средине при производњи-
трансформацији енергије; праћење и подстицање енергетске ефикасности по свим 
питањима везаним за промоцију штедње енергије и коришћења нових и обновљивих 
извора енергије и обављање послове везаних за безбедан цевоводни транспорт 
гасовитих и течнх угљоводоника као и друге послове из делокруга Секретаријата. 

У Сектору за инвестиције у енергетици  образована је ужа унутрашња 
јединица - Одсек за опште правне и материјално-финансијске послове, у коме се 
обављају  међусобно сродни опште правни, материјално-финансијски и 
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административни послови који захтевају непосредну повезаност и организациону 
посебност. У овом одсеку се обављају нормативно правни, материјално-финансијски и 
студијско аналитички послове из делокруга Секратарија, 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. 

 
СЕКТОР ЗА МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ 

  
У Сектору за минералне сировине обављају се нормативно-правни, студијско-

аналитички послови у области рударства и геолошких истраживања; послови који се 
односе на: припрему прописа, стандарда и планских докумената из области геолошких 
истраживања, експлоатације и искоришћавања свих врста минералних сировина 
(металичне, неметаличне, енергетске, подземне воде и др.); израду биланса резерви 
минералних сировина на подручју АП Војводине; израду годишњих и дугорочних 
програма основних и детаљних геолошких истраживања и обезбеђивање материјалних 
и других услова за реализацију тих програма; прикупљање нових технологија, патената 
и лиценци које омогућују рационалније искоришћавање постојеће сировинске базe и 
увођење нових врста минералних сировина у редовну производњу; образује комисије за 
полагање стручног испита кандидата са територије АП Војводине за област геолошких 
истраживања и рударства; образује комисију за испитивање разлога и последица 
трајног обустављања експлоатације; образује комисију  за утврђивање и оверу 
разврстаних резерви минералних сировина и подземних вода; образује комисије за 
технички пријем рударских објеката на подручју АП Војводине; обављају се управни 
послови, статистичко евиденциони и стручно оперативни послови који се односе на 
полагање стручног испита за кандидате са територије АП Војводине из области 
рударства и геологије, решава по захтевима за издавање одобрења за експлоатацију 
минералних сировина и извођења рударских радова; решава  по захтевима за издавање 
одобрења за употребу рударских објеката и пуштање објеката у пробни рад; решава по 
захтевима за издавање одобрења за геолошка истраживања; води евиденцију о 
истражним просторима и катастар одобрених истражних простора; води катастар 
лежишта и биланса минералних сировина и геотермалних ресурса, води катастар поља 
рударског отпада, води катастар напуштених рудника и рударских објеката, води 
катастар активних и санираних рударских објеката, финансира основна геолошка 
истраживања на територији АП Војводине, у складу са годишњим програмом основних 
геолошких истраживања које доноси Влада РС;  уговором са корисником података 
утврђује начин и рокове плаћања накнаде за коришћење података и документације 
основних геолошких истраживања; израђује биланс резерви минералних сировина и 
подземних вода на територији АП Војводине; врши управни поступак у складу са 
законом у области геолошких истраживања и рударства и врши друге поверене послове 
одређене законом. 
 У Сектору за минералне сировине не образују се уже унутрашње јединице. 
 

СЕКТОР ЗА ОПШТУ ЕНЕРГЕТИКУ  
 
У Сектору за општу енергетику обављају се нормативно правни и студијско 

аналитички послови у области опште енергетике; развојно-истраживачке програме у 
области енергетике (електричне и топлотне енергије, угља, нафте, нафтних деривата, 
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природног гаса, и обновљивих извора енергије, процеса гасификације, топлификације, 
увођења нових технологија, когенерације и др.); предлагање дела Програма за 
остваривање стратегије развоја енергетике Републике Србије за територију АП 
Вовјодине; утврђивање годишње потребе за енергијом односно енергетнима које је 
неопходно обезбедити ради поузданог, сигурног и квалитетног снабдевања крајњих 
купаца, уз уважавање потреба за рационалном потрошњом енергије и енергетната за 
територију АП Војводине и у вези са тим праћење сигурности снабдевања енергентима 
и енергијом; утврђивање и доношење планова развоја енергетике за АП Војводину, 
припремање одлука и других аката које доноси Скупштина и Влада Аутономне 
Покрајине Војводине (у даљем тексту Влада АП Војводине) из делокруга 
Секретаријата; праћење и предлагање мера у области енергетике; студијско аналитички 
послови из делокруга  рада Секретаријата; на припрему  програма и праћења ефеката 
мера за рационалну употребу енергије и повећање ефикасности при производњи, 
дистрибуцији и коришћењу електричне и топлотне енергије и природног гаса, као и 
ефикаснијег трошења енергије у јавном сектору у локалним самоуправама на 
територији АП Војводине; припрему програма и праћења ефеката мера за интензивније 
коришћење нових и обновљивих извора енергије; припрему предлога за утврђивање 
програма и плана активности за усклађивање регулативе у области заштите животне 
средине при производњи-трансформацији енергије; праћење и подстицање енергетске 
ефикасности по свим питањима везаним за промоцију штедње енергије и коришћења 
нових и обновљивих извора енергије и обављање послове везаних за безбедан 
цевоводни транспорт гасовитих и течнх угљоводоника као и друге послове из 
делокруга Секретаријата. 

 
СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 
 
У Сектору за инспекцијски надзор обављају се послови инспекцијског надзора 

над спровођењем одредаба закона и других прописа и општих аката, стандарда, 
техничких норматива и норми квалитета које се односе на обављање енергетске 
делатности, пројектовање, одржавање и коришћење енергетских објеката, инсталација, 
уређаја, постројења и опреме у тим објектима, послови електроенергетске инспекције, 
инспекције опреме под притиском, инспекцијски надзор у области цевоводног 
транспорта гасовитих и течних угљоводоника на територији АП Војводине, као и 
инспекцијски надзор над спровођењем одредаба закона којима се регулише област 
рударства и геолошких истраживања и других прописа и општих аката, стандарда, 
техничких норматива и норми квалитета при истраживању и експлоатацији и 
искоришћавању минералних сировина и контролу примене закона и подзаконских 
аката из ових области. 
 
 У Сектору за инспекцији надзор не образују се уже унутрашње јединице. 

 
 

III Руковођење, овлашћења и одговорности постављених и запослених лица 
 

Покрајински секретар за енергетику и минералне сировине (у даљем тексту: 
покрајински секретар) руководи Секретаријатом. Покрајински секретар представља 
Секретаријат, организује и обезбеђује обављање послова на ефикасан начин, доноси 
акта за које је овлашћен и одлучује о правима, дужностима и одговорностима 
запослених.  
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Подсекретар покрајинског секретаријата покрајинском секретару помаже у 
управљању кадровским, финансијским, информатичким и другим пословима и у 
усклађивању рада унутрашњих јединица покрајинског секретаријата  и сарађује са 
другим органима. Подсекретар обавља  најсложеније управне послове и послове 
координирања рада унутрашњих јединица, помаже покрајинском секретару у 
управљању кадровским, финансијским, информатичким и другим пословима, сарађује 
са другим органима, обавља послове организовања и координирања рада унутрашњих 
јединица у Секретаријату; прати и проучава прописе и по потреби иницира њихову 
измену; координира израду општих аката и других прописа и учествује у њиховој 
изради; контролише дистрибуцију интерних аката, пријема и дистрибуције поште, 
организује и одговоран је за примену менаџмента квалитета и информационо-
комуникационих технологија у раду Секретаријата, даје мишљењe у поступку 
оцењивања запосленог на руководећем радном месту, предузима активности у вези са 
спровођењем дисциплинског поступка у Секретаријату, припрема извештаје о раду и 
предлоге програма рада Секретаријата за Владу АП Војводине; обавља послеве за 
поступање по захтеву за слободан приступ информација од јавног значаја, руководи и 
координара активностима које се у  оквиру процеса реформе, а у вези са реализацијом 
покрајинских стратешких докумената, спроводе у Секретаријату, обједињава и 
усмерава активности Секретаријата у процесима европских интеграција; и обавља 
друге послове у обиму и врсти за које га овласти покрајински секретар. 

Помоћник секретара руководи радом сектора. Помоћник секретара има 
овлашћења и одговорности за обављање најсложенијих послова из делокруга основне 
унутрашње јединице којом руководи, за планирање, организовање, усмеравање и 
надзор над обављеним пословима, као и за законито и благовремено обављање послова. 
Помоћник покрајинског секретара одговара за свој рад и за рад основне унутрашње 
јединице којом руководи, покрајинском секретару. 

Шеф одсека руководи радом одсека. Шеф одсека за свој рад и рад уже 
унутрашње јединице којом руководи, одговара покрајинском секретару. 

 
За разматрање начелних и других важних стручних питања из делокруга 

Секретаријата образује се Колегијум, као стручно саветодавно тело покрајинског 
секретара. Колегијум чине: покрајински секретар, подсекретар и помоћници 
покрајинског секретара. У раду Колегијума на позив покрајинског секретара учествују 
и запослени у Секретаријату.  За извршавање сложених послова који захтевају 
заједнички рад запослених из више унутрашњих јединица или више покрајинских 
органа, могу се образовати сталне или повремене стручне комисије и радне групе, чији 
састав и послове утвђује покрајјински секретар односно споразумно покрајински 
секретари.  

 
IV Систематизација радних места 
    
Преглед боја постављених и запослених лица: 
 

1. Подсекретар.................................................................1 
2. помоћник покрајинског секретара..............................4 
3. самостални стручни сарадник I...................................3 
4. самостални стручни сарадник II.................................12 
5. самостални стручни сарадник......................................1 
6. виши стручни сарадник................................................1 
7. виши сарадник...............................................................1 
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8. виши референт...............................................................1 
9. висококвалификовани радник.......................................1      
  
      УКУПНО...................................................................... 25 
 
 
V Радна места ван унутрашњих јединица  
 
Подсекретар  

Број извршилаца: 1 
  

Виши референт – технички секретар 
Број извршилаца:1  

Обавља административне и пратеће помоћно-техничке послове и друге рутинске 
послове, са ограниченим бројем једноставних сличних задатака, уз примену 
једноставних и прецизно утврђених метода рада и поступка, води роковник о 
састанцима и другим протоколарним и службеним обавезама; прибавља потребна 
обавештења и информације из делокруга рада Секретаријата, обавља административно 
техничке послове у вези са припремом и одржавањем састанака, прима и отпрема 
материјале за седнице Владе АП Војводине и друге седнице, прима пошту, води 
евиденцију свих примљених материјала и материјала достављених на личност; обавља 
дактилографске послове за потребе покрајинског секретара, и обавља друге послове по 
налогу, запослени је одговоран за правилну примену утврђених метода рада и поступка, 
а самосталност у раду је ограничена повременим надзором непосредног руководиоца.  
 
Возач моторног возила-висококвалификовани радник  

Број извршилаца: 1 
  Обавља послове возача моторног возила,  води дневну евиденцију у путном 
налогу за возача и возило, свакодневно контролише техничку исправност и стара се о 
чистоћи, прати потрошњу пређене километраже и обавештава надлежно лице о потреби 
редовног или ванредног сервисирања возила и обавља друге послове по налогу 
покрајинског секретара. 
 



14 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА, ПО 
ПРОГРАМИМА, ПРОГРАМСКИМ АКТИВНОСТИМА И 

ПРОЈЕКТИМА 
 
 
 
ПРОГРАМ 0501: ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ 
 
1. Сектори: 
Сектор за општу  енергетику, Сектор за инвестиције у енергетици, Сектор за минералне 
сировине, Сектор за инспекцијски надзор 
2. Сврха: 
Повећање сигурности снабдевања и одрживи развој енергетике 
3. Правни основ: 
Одредба члана 15. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС'' број 145/2014).  Одредба 
члана 63. Закона о ефикасном коришћењу енергије (''Сл. гласник РС'' број 25/2013). 
Национални акциони план за обновљиве изворе енергије (НАПОИЕ) до 2020. године 
(''Сл. гласник РС'' број 53/2013). 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 (''Сл. лист АП Војводине'' број 
13/2014). Регионални просторни план Аутономне Покрајине Војводине (Покрајинска 
скупштинска одлука објављена у "Службеном листу АПВ", бр. 22/2011). 
4. Опис: 
Програм обухвата послове који се односе на спровођење и праћење енергетске 
политике у области нафте, гаса, електричне и топлотне енергије, енергетске 
ефикасности, обновљивих извора енергије и заштите животне средине у енергетици; 
спровођење и праћење енергетске стратегије, програма остваривања стратегије, 
енергетског биланса и акционих планова; безбедан цевоводни транспорт гасовитих и 
течних угљоводоника;  надзор у областима из делокруга Секретаријата, као и друге 
послове одређене законом. У оквиру овог Програма реализују се пројекти који имају за 
циљ унапређење енергетског планирања на локалном и регионалном нивоу и праћење 
енергетске политике; учешће у раду радних група за израду закона, акционих планова  
и подзаконских аката и учешће у раду преговарачке групе 11 Рурални развој и 15 
Енергетика.  
 
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001: Стручни, административни и надзорни 
послови Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине 
Програм 0501. : Планирање и спровођење енергетске политике 
 
1. Сектори: 
Сектор за општу  енергетику, Сектор за инвестиције у енергетици, Сектор за минералне 
сировине, Сектор за инспекцијски надзор. 
2. Сврха: 
Обављње међусобно сродних опште правних, материјално-финансијских, 
административних и инспекцијских послова који захтевају непосредну повезаност и 
организациону посебност, у циљу стварања услова за законит, континуиран и безбедан 
рад Секретаријата. 
3. Правни основ: 
Важећа законска и подзаконска регулатива (као и важеће покрајинске скупштинске 
одлуке) у следећим областима: област државне управе и општег управног поступка; 
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област администрације, радноправних односа, плата и  накнада трошкова и отпремнини  
државних службеника и намештеника; о буџетском систему; о јавним набавкама; о 
пореском поступку и администрацији; као и Посебан колективни уговор за државне 
органе. Област инспекцијског надзора регулисана је одредбама Закона о инспекцијском 
надзору

1 (‘'Сл. гласник РС'', број 36/2015), Закона о рударству и геолошким 
истраживањима ("Сл. гласник РС", број 88/2011), Законом о енергетици ("Сл. гласник 
РС'' број 145/2014), Законом о акредитацији ( "Службени гласник РС", бр. 73/2010), 
Законом о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености ("Сл. 
гласник РС", бр. 36/2009 ), Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 
72/2009, 81/2009, 64/2010 - Одлука УС РС, 24/2011, 121/2012., 42/2016 - Одлука УС РС, 
50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 - Одлука УС РС, 132/2014 и 145/2014), као и низом 
подзаконских аката донетих на основу наведених закона. 
4. 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 Секратарија, 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. 
 
ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 430 Гориво и енергија 
411-ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 
Извор финансирања 01 00- Приходи из буџета 

Укупно планирана средства из буџета за плате, додатке и накнаде запослених 
износе 28.516.451,31 динара и то на конту економске класификације: 
 4111-Плате, додаци и накнаде запослених  

Укупно планирана средства за плате, додатке и накнаде запослених износе 
28.516.451,31 динара. 
 
412-СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 
Извор финансирања 01 00- Приходи из буџета 

Укупно планирана средства из буџета за социјалне доприносе на терет 
послодавца износе 5.104.444,78 динара која се распоређују на конта економске 
класификације: 

4121-Доприносе за пензијско и инвалидско осигурање 
Укупно планирана средства за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање 

износе 3.421.974,16 динара.  
4122-Доприносе за здравствено осигурање 
Укупно планирана средства за доприносе за здравствено осигурање износе 

1.468.597,24 динара.  

                                            
1 Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 36/2015 од 21.4.2015. године, ступио је на снагу 
29.4.2015, а примењује се истеком рока од 12 месеци од дана ступања на снагу, осим одредаба којима се 
уређују нерегистровани субјекти и поступање према нерегистрованим субјектима прописаних чланом 3. 
тачка 4), чланом 4. став 7, чланом 5. став 3, чланом 10. став 4, чланом 11. ст. 2. и 3, чланом 22. чл. 33. и 
34. чланом 41. став 3, чланом 44. став 2. тачка 5) и чланом 57, које се примењују истеком рока од три 
месеца од дана ступања на снагу овог закона, и чланом 30. ст. 1, 2. и 4, које се примењују истеком рока 
од пет месеци од дана ступања на снагу овог закона. 
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4123-Доприносе за незапосленост 
Укупно планирана средства за доприносе за незапосленост износе 213.873,38 

динара.  
 

413-НАКНАДЕ У НАТУРИ 
Извор финансирања 01 00- Приходи из буџета 
 Укупно планирана средства за ову позицију износе 292.011,61 динара, која се 
распоређују како следи: 
 
4131-Накнаде у натури 
 Са ове позиције планирани су расходи за превоз радника на посао и са посла у 
виду месечне претплатне карте односно маркице, за новогодишње поклон пакетиће за 
децу запослених радника и за остале накнаде у натури у износу од 292.011,61 динара.  
 
414-СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 
Извор финансирања 01 00- Приходи из буџета 

Укупно планирана средства за ову позицију износе 2.398.195,45 динара, која се 
распоређују на: 

4141- Исплате накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 
 Ови расходи се односе на накнаде за породиљско боловање, боловање преко 30 
дана, инвалидност рада другог степена у износу од 2.000.000,00 динара. 
 4143-Отпремнине и помоћи 
 Планирана су средства за исплату отпремнине приликом одласка у пензију, 
отпремнине у случају отпуштања с посла, помоћ у случају смрти запосленог или члана 
уже породице, у износу од 298.195,45 динара. 
 4144-Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и 
друге помоћи запосленом 

Планирана су средства за финансијску помоћ у медицинском лечењу запосленог 
или члана уже породице и за остале помоћи запосленим радницима, у износу од 
100.000,00 динара.  
 
415-НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 
Извор финансирања 01 00- Приходи из буџета 

Укупно планирана средства за ову позицију износе 1.073.872,13 динара, која се 
распоређују како следи: 
 4151-Накнаде трошкова за запослене 
 Планирана су средства за исплату превоза радника на посао и са посла у 
готовини и за друге накнаде у износу 1.073.872,13 динара. 
 
416-НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 

Укупно планирана средства за ову позицију износе 94.040,00 динара, која се 
распоређују како следи: 
 4161-Награде запосленима и остали посебни расходи 
Извор финансирања 01 00- Приходи из буџета 
 Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине планира средства 
за исплату награда запосленима - јубиларне награде у висини од 94.040,00 динара. 
  
421-СТАЛНИ ТРОШКОВИ 

У оквиру ове позиције, планирана средства износе 90.000,00 динара која се 
распоређују како следи:  
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4211- Трошкови платног промета и банкарских услуга 
Извор финансирања 01 00- Приходи из буџета 

Средства су планирана за исплату трошкова платног промета и банкарских 
услуга у износу од 9.000,00 динара. 

4214-Услуге комуникација 
Средства за услуге комуникација су намењена за исплату трошкова услуга: 

телефона, телефакса, интернета, службене мобилне телефоне и за остале услуге 
комуникација. Укупно планирана средства за услуге комуникација износе 75.000,00 
динара. 
 

4219-Остали трошкови 
 Средства су планирана за исплату радио-телевизијске претплате и за остале 
трошкове у износу од 6.000,00 динара. 
 
 
422-ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 
 
Извор финансирања 01 00- Приходи из буџета 

У оквиру ове позиције, планирана средства из буџета износе 681.000,00 динара 
која се распоређују како следи:  

4221-Трошкови службених путовања у земљи 
Средства се исплаћују за трошкове дневница, смештаја, превоза на службеном 

путу и за остале услуге службеног пута у земљи, у износу од 680.000,00 динара. 
 
4223-Трошкови путовања у оквиру редовног рада 

 За исплату трошкова путовања инспектора у оквиру редовног рада и остале 
услуге путовања у оквиру редовног рада планирана су средства у износу 1.000,00 
динара.  
 
423-УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 

У оквиру ове позиције, планирана средства из буџета износе 8.481.000,00 динара 
која се распоређују како следи:  

 
Извор финансирања 01 00- Приходи из буџета 

4231-Административне услуге 
Средства за административне услуге износе 1.000,00 динара и намењена су за 

исплату трошкова за услуге превођења, секретарске услуге, рачуноводствене услуге и 
остале административне услуге. 

4232-Компјутерске услуге 
Укупно планирана средства за компјутерске услуге износе 150.000,00 динара и 

утрошиће се за услуге израде софтвера и одржавања рачунара и за остале компјутерске 
услуге. 

4233-Услуге образовања и усавршавања запослених 
Средства за услуге образовања и усавршавања запослених су планирана за 

услуге образовања и усавршавања запослених ( курсеви: страни језици и др.) стручна 
саветовања, за котизације ( семинари и стручно усавршавање запослених) и друге 
услуге образовања и усавршавања запослених ( издаци за стручне испите и остали 
издаци за стручно образовање), у износу од 680.000,00 динара. 

4234-Услуге информисања 
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Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине средства, за 
услуге информисања јавности ( учествовање на сајамским манифестацијама из области 
енергетике и минералних сировина) и односе са јавношћу, услуге рекламе и пропаганде 
и медијске услуге, планира да утроши средства у износу од 6.500.000,00 динара. 
 

4235-Стручне услуге 
Извор финансирања 01 00- Приходи из буџета 

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине у оквиру свог 
редовног рада, за стручне услуге у висини од 1.000.000,00 динара планира да утроши за 
услуге ревизије, адвокатске услуге, правне услуге, финансијске услуге, као и остале 
стручне услуге. 

  
4237-Репрезентација 

Извор финансирања 01 00- Приходи из буџета 
Средства у висини од 100.000,00 динара планирана су за трошкове репрезентације. 

 
4239-Остале опште услуге 

Извор финансирања 01 00- Приходи из буџета 
Средства у висини од 50.000,00 динара планирана су за остале опште услуге и то 

за: уговоре о делу, уговоре о привременим и повременим пословима и друге услуге. 
 
426-МАТЕРИЈАЛ 
Извор финансирања 01 00- Приходи из буџета 

Укупно планирана средства за материјал износе 750.000,00 динара, која се 
распоређују као следи: 
 4261-Административни материјал 
 Средства су планирана за: канцеларијски материјал, заштитна одела, обућу и 
униформе за инспекторе, а на основу Правилника о коришћењу заштитне радне одеће и 
обуће број: 115-160-00001/2002 од 31.12.2002. године, као и за цвеће и зеленило, у 
износу од 500.000,00 динара. 
 4263-Материјал за образовање и усавршавање запослених  
 Планирани су расходи за публикације, часописе, гласила, стручну литературу за 
редовне потребе запослених, стручну литературу за образовање кадрова и за остали 
материјал за образовање и усавршавање запослених у висини од 250.000,00 динара.  

 
ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 412 Општи послови по питању рада 

465-ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 
Извор финансирања 01 00- Приходи из буџета 

Укупно планирана средства за остале дотације и трансфере износе 5.487.576,34 
динара и распоређују се како следи: 

4651-Остале текуће дотације и трансфери 
Планирани су расходи у износу 5.500.000,00 динара, у складу са Законом о 

професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени 
гласник РС“, број 36/2009 и 32/2013) као и сходно члану 7. став 2. Закона о 
привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других 
сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС'', број 116/2014). 

Сагласно одредби члана 26. став 1 Закона о професионалној рехабилитацији и 
запошљавању особа са инвалидитетом (''Сл. гласник РС'', бр. 36/2009 и 32/2013) а 
полазећи од тога да у Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине 
нема запослених особа са инвалидитетом, обезбеђују се средста у износу од 50% 
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просечне зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном 
податку републичког органа надлежног за послове статистике, за сваку особу са 
инвалидитетом коју није запослио. Сагласно одредби члана 26. став 2 истог Закона, 
уплатом наведеног износа средстава, Покрајински секретаријат за енергетику и 
минералне сировине испуњава обавезу запошљавања особа са инвалидитетом, 
прописану одредбама овог Закона. 

У складу са одредбом члана 7. став 2. Закона о привременом уређивању 
основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код 
корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС'', број 116/2014) корисник јавних средстава  
који је исплатилац  других сталних примања, дужан је да у року од три дана од дана 
извршене  исплате  за одређени месец на рачун прописан за уплату јавних прихода 
Републике Србије уплати разлику између укупног износа другог сталног примања који 
није умањен у смислу члана 6. став 1. Закона о привременом уређивању основица за 
обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника 
јавних средстава и укупног износа другог сталног примања који је обрачунат  са 
умањењем  у смислу овог закона. 

 
482-ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ 
Извор финансирања 01 00- Приходи из буџета 
 Укупно планирана средства за ову позицију износе 45.000,00 динара која се 
распоређују како следи: 
  
4821-Остале порезе 
 Средства у висини од 15.000,00 динара, планирана су за исплату пореза на 
имовину,  пореза на робе и услуге, пореза на коришћење роба или обављање 
активности, пореза на међународну трговину и осталих пореза.  

4822-Обавезне таксе 
Издаци за републичке, покрајинске, градске, општинске и судске таксе у износу 

15.000,00 динара. 
4823-Новчане казне и пенале 
Издаци су планирани за исплату републичких, покрајинских, градских и 

општинских казни и пенала у износу од 15.000,00 динара. 
 
 
483-НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 
 
Извор финансирања 01 00- Приходи из буџета 
 Укупно планирана средства за ову позицију износе 100.000,00 динара која се 
распоређују како следи: 
 4831-Новчане казне и пенали по решењу судова 
 Издаци су планирани за исплату новчаних казни и пенала по решењу судова у 
износу од 100.000,00 динара. 
 
485 – НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ 
ДРЖАВНИХ ОРГАНА  
Извор финансирања 01 00- Приходи из буџета 

Укупно планирана средства из буџета за плате, додатке и накнаде запослених 
износе 100.000,00 динара и то на конту економске класификације: 
 4851 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних 
органа  
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Укупно планирана средства за исплату накнада штете по решењима државних 
органа износе 100.000,00 динара. 
 
 
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1011: 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 
 
1. Сектори: 
Сектор за општу  енергетику, Сектор за инвестиције у енергетици, Сектор за минералне 
сировине 
2. 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 
минералних сировина на територији АП Војводине 
3. Правни основ: 
Члан 20, 22. став 1. тачка 4. и 24. став 2. Закона о енергетици (,,Службени гласник РС'', 
145/14); члан 23. и 103. Закона о рударству и геолошким исраживањима (''Сл. гласник 
РС'', број 88/2011); чланом 170. Закона о рударству и геолошким исраживањима (Сл. 
гласник РС'', број 88/2011), члан 41. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској 
управи;'' 
4. Опис: 
У Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине обављају се 
управни, статистичко-евиденциони и стручно-оперативни послови у вези са полагањем 
стручних испита у области енергетике, рударства и геолошких истраживања. Писмену 
пријаву за  за полагање стручног испита кандидат подноси Покрајинском секретаријату 
за енергетику и минералне сировине који доноси решење којим се одобрава полагање 
стручног испита и издаје уверење о положеном стручном испиту. О полагању стручног 
испита води се записник у који се уносе подаци од значаја за ток испита као и оцена да 
ли је кандидат положио или није положио испит. На основу записника о полагању 
стручног испита кандидату се издаје уверење о положеном стручном испиту, а води се 
и посебна евиденција лица која су полагала одређени стручни испит. 

У Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине обављају се 
послови покрајинске управе који се односе на организовање стручних испита у области 
енергетике, рударства и геолошких истраживања и то: 

- у области енергетике, у складу са законом организује полагање стручног 
испита за проверу стручне оспособљености ради обављања послова на одржавању 
објеката за транспорт и дистрибуцију природног гаса, као и послова руковалаца у тим 
објектима и образује комисију за полагање наведеног стручног испита за лица која су 
запослена код код енергетског субјекта који има седиште на територији АП Војводине. 
Наведени послови врше се као поверени, сходно члану 24. Закона о енергетици 
(,,Службени гласник РС'', број 145/2015); (проверу стручне оспособљености обавља 
Комисија за полагање стручног испита за лица која обављају послове техничког 
руковођења, одржавања и руковаоца у објектима за транспорт и дистрибуцију 
природног гаса);  Одредбама члана 20., 22. став 1 тачка 4. и 24. став 2. Закона о 
енергетици ("Службени гласник РС", број 145/14-даље: Закон) као и чланом 11. 
Правилника о условима, програму и начину полагања стручног испита за обављање 
послова у објектима за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије ("Сл. 
гласник РС", бр. 24/2015- ступио на снагу 14.3.2015.) прописана је обавеза издавања 
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лиценце за сваку енергетску делатност посебно, а којом се доказује испуњеност 
прописаних услова у погледу стручног кадра за обављање послова техничког 
руковођења, руковања и одржавања енергетских објеката, односно услове у погледу 
броја и стручне оспособљености запослених лица за обављање послова на одржавању 
енергетских објеката, као и послова руковаоца у тим објектима, као и да се стручна 
оспособљеност проверава полагањем стручног испита, те да се стручни испит полаже 
пред Комисијом коју образује Министар, односно руководилац покрајинског органа 
управе надлежног за послове енергетике за лица која су запослена код енергетског 
субјекта који има седиште на територији аутономне покрајине (проверу стручне 
оспособљености обавља Комисија за полагање стручног испита за лица која 
обављају послове у објектима за производњу, пренос и дистрибуцију електричне 
енергије).  

- у области рударства и области геолошких истраживања у Покрајинском 
секретаријату за енергетику и минералне сировине организује се полагање стручног 
испита за проверу стручне оспособљености за обављање стручних послова при 
експлоатацији минералних сировина, као и за обављање послова израде пројеката и 
елабората и извођења геолошких истраживања, кандидата са територије АП Војводине.  
Наведени послови врше се као поверени, сходно члану 23. и 103. Закона о рударству и 
геолошким исраживањима (''Сл. гласник РС'', број 88/2011). Ближи услови, начин и 
програм полагања стручног испита  за обављање стручних послова при експлоатацији 
минералних сировина прописани су Правилником о условима, начину и програму 
полагања стручног испита за обављање стручних послова при експлоатацији 
минералних сировина ("Сл. гласник РС", бр. 21/96 и 47/96) као и Правилником о 
условима, начину и програму полагања стручног испита за обављање послова израде 
пројеката и елаборат и извођења геолошких истраживања (''Сл. гласник РС'' број 21/96). 
Проверу стручне оспособљености обављају Комисија за полагање стручног испита 
за обављање стручних послова при експлоатацији минералних сировина и 
Комисија за полагање стручног испита за обављање послова израде пројеката и 
елабората и извођења геолошких истраживања, које образује покрајински секретар, 
посебним решењем; 
- Комисија за утврђивање и оверу резерви минералних сировина за територију АП 
Војводине: АП Војводина преко Покрајинског секретаријата за енергетику и 
минералне сировине обавља послове покрајинске управе који се односе на образовање 
комисије за утврђивање и оверу разврстаних резерви минералних сировина и 
подземних вода. Наведени послови врше се као поверени. Наиме, чланом 170. Закона о 
рударству и геолошким исраживањима (Сл. гласник РС'', број 88/2011) прописано је да 
даном ступања на снагу овог Закона престаје да важе Закон о рударству и Закон о 
геолошким истраживањима (Сл. гласник РС'', број 44/95) - осим члана 38. став 3. Закона 
о геолошким истраживањима који прописује да утврђивање и оверу минералних 
сировина и подземних вода, приказивање података геолошких истраживања (сагласно 
одредбама Закона о утврђивању и разврставању резерви минералних сировина и 
приказивању података геолошких истраживања, ''Сл.лист СРЈ, бр. 12/98 и 13/98) врши 
надлежни орган аутономне покрајине односно Покрајински секретаријат за енергетику 
и минералне сировине, што се утврђује издавањем потврде о ресурсима и резервама 
која се издаје решењем Министарства односно Покрајинског секретаријата за 
енергетику и минералне сировине. На ово решење може се изјавити посебна жалба 
министру. 

До доношења прописа на основу овлашћења из Закона о рударству и геолошким 
исраживањима и даље се примењују: 
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- Правилник о класификацији и категоризацији резерви чврстих минералних сировина 
и вођењу евиденције о њима (''Сл. гласник СФРЈ'', број 53/79); 
- Правилник о класификацији и категоризацији резерви подземних вода и вођењу 
евиденције о њима (''Сл. лист СФРЈ'', број 34/79) и 
- Правилник о класификацији и категоризацији резерви нафте, кондензата и природних 
гасова и вођењу евиденције о њима (''Сл. лист СФРЈ'', број 80/87).  
У складу са одредбама Пословника о раду Комисије за утврђивање и оверу разврстаних 
резерви минералних сировина за територију Аутономне Покрајине број: 115-021-
00029/2004 од 23. 11. 2005. године, посебним решењем покрајинског секретара образује 
се Комисија за утврђивање и оверу резерви минералних сировина за територију АП 
Војводине. Задатак Комисије је да разматра приспеле захтеве за утврђивање и оверу 
резерви минералних сировина за територију Аутономне Покрајине Војводине, 
елаборате и анексе елабората поднете од стране предузећа и других правних лица која 
врше експлоатацију или геолошка истраживања минералних сировина на територији 
Аутономне Покрајине Војводине. Комисију чине три стална члана (председник, 
заменик председника и члан) и два повремена члана (која се именују посебним 
решењем покрајинског секретара, на предлог сталних чланова Комисије, у зависности 
од врсте минералне сировине и типом лежишта чије се резерве утврђују и оверавају. 
Комисија има секретара који обавља све административно-техничке послове. Стручну 
контролу-ревизију елабората о резервама минералних сировина врше најмање 2 а 
највише 4 стручна известиоца-ревидента, које посебним решењем именује покрајински 
секретар на предлог сталних чланова Комисије, а у складу са врстом минералних 
сировина и типом лежишта чије се резерве утврђују и оверавају. На основу Одлуке 
Комисије, подносиоцу захтева издаје се потврда о количинама, класама и категоријама, 
квалитету и могућности употребе минералне сировине са датумом на који се односи 
оверено стање резерви. Комисија подноси извештај о раду покрајинском секретару и 
надлежном министру за сваку календарску годину. Председнику, члановима и 
секретару Комисије као и стручним известиоцима-ревидентима припада накнада за рад 
у Комисији. Надлежни министар (Министарство природних ресурса, рударства и 
просторног планирања) доноси одлуку и утврђује финансијску вредност једног 
инжењер/дана у кабинету за сваку календарску годину за територију Републике Србије.  
5. Планирана средства:  
Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине за реализацију ове 
Програмске активности неопходна су средства у висини од 10. 273.984,72 динара. 
 
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001: Подршка коришћењу обновљивих извора 
енергије 
Програм 0501. : Планирање и спровођење енергетске политике 
 
1. Сектори: 
Сектор за општу енергетику, Сектор за инвестиције у енергетици  
2. Сврха: 
Смањење увозне зависности коришћења фосилних горива, повећање енергетске 
самосталности, смањење трошкова за енергенте и заштита животне средине кроз веће 
учешће обновљивих извора енергије у укупној финалној потрошњи енергије. 
3. Правни основ: 
Одредба члана 15. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС'' број 145/2014) . 
Одредба члана 63. Закона о ефикасном коришћењу енергије (''Сл. гласник РС'' број 
25/2013) . 
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Национални акциони план за обновљиве изворе енергије (НАПОИЕ) до 2020. године 
(''Сл. гласник РС'' број 53/2013) . 
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 (''Сл. лист АП Војводине'' број 13/2014). Предвиђено Акционим 
планом за реализацију Програма развоја АП Војводине, Мера 2.2; 2.10. и 3.7.  
Регионални просторни план Аутономне Покрајине Војводине (Покрајинска 
скупштинска одлука објављена у "Службеном листу АПВ", бр. 22/2011) . 
4. Опис: 
Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине подстиче веће 
коришћење обновљивих извора енергије кроз следеће активности: расписивање 
конкурса за реализацију пројеката који користе обновљиве изворе енергије у 
енергетским постројењима, израду студија које су усмерене ка истраживању 
могућности веће примене обновљивих извора енергије, организовање манифестација 
које промовишу њихово коришћење и друге активности. 
 
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1015: Манифестација ''Дани енергетике ''  
Програм 0501. : Планирање и спровођење енергетске политике 
 
Извор финансирања 01 00-приходи из буџета 
423-Услуге по уговору 
Укупно планирана средства за услуге по уговору износе 2.000.000,00 динара, која се 
распоређују како следи: 
4234-Услуге информисања  
Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине планира да да у оквиру 
ове економске класификације утроши средства у износу од 2.000.000,00 динара.  
 
1. Сектори: 
Сектор за општу енергетику, Сектор за инвестиције у енергетици  
2. Сврха: 
Промовисање значаја повећања енергетске ефикасности (ЕЕ) и коришћења обновљивих 
извора енергије (ОИЕ).  
3. Правни основ: 
Одредба члана 27., Наслов 8. Статута Аутономне покрајине Војводине (''Сл. лист АПВ'', 
број 20/2014).- приређивање сајмова и других привредних манифестација. Закон о 
енергетици ("Сл. гласник РС'' број 145/2014). Одредба члана 63. Закона о ефикасном 
коришћењу енергије (''Сл. гласник РС'' број 25/2013). Национални акциони план за 
обновљиве изворе енергије (НАПОИЕ) до 2020. године (''Сл. гласник РС'' број 53/2013). 
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 (''Сл. лист АП Војводине'' број 13/2014). Предвиђено Акционим 
планом за реализацију Програма развоја АП Војводине.Регионални просторни план 
Аутономне Покрајине Војводине (Покрајинска скупштинска одлука објављена у 
"Службеном листу АПВ", бр. 22/2011) . 
4. Опис: 
Ова програмска активност подразумева техничку и програмску организацију сајамске 
манифестације ''Дани енегерике'', која се годинама традиционално одржава. Циљ 
манифестације је ширење знања, размена искустава и промовисање повећања 
енергетске ефикасности и коришћења ОИЕ. У оквиру манифестације Покрајински 
секретаријат за енергетику и минералне сировине има свој штанд у изложбеном делу на 
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коме заинтересовани могу да воде пословне разговоре. У оквиру манифестације се 
одржавају и различите конференције са темама у вези актуелне законске регулативе у 
области енергетике, савремених технологије у области ЕЕ и коришћења ОИЕ, примера 
добре праксе. Манифестацији присуствују представници енергетских субјеката, 
универзитета, држваних и других институција и установа, привредника, грађана и др.        
5. Планирана средства:  
Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине за реализацију ове 
Програмске активности неопходна су средства у висини од 2.000.000,00 динара. 
 
ПРОЈЕКАТ 4002: Аутоматизација пословних процеса у Покрајинском 
секретаријату за енергетику и минералне сировине 
Програм 0501. : Планирање и спровођење енергетске политике 
 
Извор финансирања 01 00-приходи из буџета 
515-Нематеријална имовина 
Укупно планирана средства за нематеријалну имовину износе 5.000.000,00 динара, која 
се распоређују како следи: 
5151- Нематеријална имовина 
Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине планира да да у оквиру 
ове економске класификације утроши средства у износу од 5.000.000,00 динара.  
 
1. Сектори: 
Сектор за општу  енергетику, Сектор за инвестиције у енергетици, Сектор за минералне 
сировине, Сектор за инспекцијски надзор 
2. Сврха: 
Ефикасније пословање у оквиру Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне 
сировине 
3. Правни основ: 
Пројекат у оквиру "Стратегије Е-управе покрајинских органа", Предвиђено Акционим 
планом за реализацију Програма развоја АП Војводине, Мера 4.1  Израда софтвера 
"Планови потреба за енергијом и енергетске личне карте општина АП Војводине" 
4. Опис: 
 
Набавком софтвера за Аутоматизацију пословних процеса у секретаријату предвиђена 
је већа ефикасност секретаријата, као и аутоматизација процедура које се одвијају у 
њему. Током израде софтвера у Секретаријату су се дефинисале функционалности које 
нису биле у оквиру пројекта, те је изражена потреба за дорадом апликације, како би 
коришћење софтвера био шири и ефикаснији. 
 
Пројекат треба да обезбеди: 1.евиденцију решења - одобрења за истраживање-рок 
важења решења и продужење рока од стране привредног субјекта, 2. праћење накнада 
за додељивање истражног простора-шифарник истражних простора према истражном 
праву 3. евиденцију о члановима запослених у радним групама, активности мимо 
активности на предметима-организација састанака, конференција, презентација, 
праћење радних активности, задатака и уписивање времена проведеног у раду 4. 
праћење наплате и реализације накнаде из Закона о рударству и геолошким 
истраживањима 5. парцијалну доделу средстава по основу уговора везаног за конкурс 6. 
извоз података о пробијеним роковима апликаната по основу уговора везаног за 
конкурс у Excel, генерисање Опомене да је субјект пробио рок за реаизацију 



25 

 

На тај начин ће корисници у оквиру секретаријата имати јединствен информациони 
систем који ће користити у свакодневном раду. 
5. Планирана средства:  
Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине за реализацију овог 
Пројекта неопходна су средства у висини од 5.000.000,00 динара. 
 
ПРОЈЕКАТ 4003: Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде 
(ТПВ) у објектима јавне намене 
Програм 0501. : Планирање и спровођење енергетске политике 
 
Извор финансирања 01 00-приходи из буџета 
463-Трансфери осталим нивоима власти 
Укупно планирана средства за ову намену износе 15.000.000,00 динара, која се 
распоређују како следи: 
4632- Капитални трансфери осталим нивоима власти 
Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине планира да да у оквиру 
ове економске класификације утроши средства у износу од 15.000.000,00 динара.  
 
Изор финансирања 14 00-неутрошена средства од приватизације из ранијих година  
463-Трансфери осталим нивоима власти 
Укупно планирана средства за ову намену износе 28.000.000,00 динара, која се 
распоређују како следи: 
4632- Капитални трансфери осталим нивоима власти 
Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине планира да да у оквиру 
ове економске класификације утроши средства у износу од 28.000.000,00 динара.  
 
Укупно планирана средства за реализацију Пројекта Коришћење соларне енергије 
за припрему топле потрошне воде (ТПВ) у објектима јавне намене износе 
43.000.000,00 динара. 
 
1. Сектори: 
Сектор за општу енергетику, Сектор за инвестиције у енергетици 
2. Сврха: 
Бесповратна подстицајна средства која се додељују могу се користити за 
суфинансирање пројеката коришћења соларне енергије за припрему топле потрошне 
воде у објектима јавне намене и то: домовима за децу и омладину без родитељског 
старања, домовима за децу ометену у развоју, предшколским установама, основним 
школама, болницама, домовима за старе, установама културе као и спортским центрима 
на територији Аутономне Покрајине Војводине, као и другим јавним установама на 
територији Аутономне Покрајине Војводине чији је оснивач Влада Републике Србије, 
Аутономна Покрајина Војводина или јединице локалне самоуправе, суфинансирањем: 
1. набавке и монтаже нових постројења за припрему топле потрошне воде путем 
соларних колектора, са пратећим инсталацијама (цевоводи, арматура, бојлери, 
циркулационе пумпе, експанзиони судови и остала пратећа машинска и електро 
опрема); 
2. адаптације/санације постојећег система за загревање топле потрошне воде (који као 
енергент за добијање топлотне енергије користи фосилно гориво као што је: земни гас, 
мазут, лако уље, угаљ, дрво и слично, или електричну енергију) системом са соларним 
колекторима; 
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3. реконструкције постојећег система за грејање топле потрошне воде додавањем 
комбиноване инсталације са соларним колекторима, како би се омогућило 
алтернативно и јефтино загревање топле потрошне воде. 
3. Правни основ: 
Одредба члана 15. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС'' број 154/2014). Одредба 
члана 63. Закона о ефикасном коришћењу енергије (''Сл. гласник РС'' број 25/2013). 
Национални акциони план за обновљиве изворе енергије (НАПОИЕ) до 2020. године 
(''Сл. гласник РС'' број 53/2013). 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 (''Сл. лист АП Војводине'' број 
13/2014). Предвиђено Акционим планом за реализацију Програма развоја АП 
Војводине, Мера 2.10 Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде у 
објектима јавне намене. Регионални просторни план Аутономне Покрајине Војводине 
(Покрајинска скупштинска одлука објављена у "Службеном листу АПВ", бр. 22/2011). 
4. Опис: 
Бесповратна подстицајна средства која се додељују могу се користити за 
суфинансирање пројеката коришћења соларне енергије у објектима јавне намене на 
територији Аутономне Покрајине Војводине, при чему ће се соларна енергија 
користити за припрему хигијенске санитарне топле воде, као и топле воде за потребе 
кухиње и прања веша, са циљем:  
1) уградње опреме која користи обновљиве изворе енергије  у енергетске сврхе ради 
смањења трошкова за енергију и енергенте; 
2) смањења емисије штетних гасова у околину; 
3) афирмације коришћења обновљивих извора енергије; 
4) сигурнијег снабдевања енергијом; 
5) ревитализације постојећих система. 
Постављање соларних термалних колектора и припадајуће опреме како би се енергија 
сунчевог зрачења искористила за загревање топле потрошне воде у објектима јавне 
намене као што су болнице, домови за старе, спортски центри итд.  Ове установе су 
велики потрошачи како хигијенске санитарне топле воде, тако и топле воде за потребе 
кухиње и прања веша те су идеална места за примену оваквих система. 
5. Планирана средства:  
Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине за реализацију овог 
Пројекта неопходна су средства у висини од 43.000.000,00 динара. 
 
ПРОЈЕКАТ 4004: Коришћење биомасе за производњу топлотне енергије у јавним 
установама 
Програм 0501. : Планирање и спровођење енергетске политике 
 
Изор финансирања 01 00-приходи из буџета 
463-Трансфери осталим нивоима власти 
Укупно планирана средства за ову намену износе 13.000.000,00 динара, која се 
распоређују како следи: 
4632- Капитални трансфери осталим нивоима власти 
Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине планира да да у оквиру 
ове економске класификације утроши средства у износу од 13.000.000,00 динара.  
 
Извор финансирања 13 00-нераспоређени вишак прихода из ранијих година   
463-Трансфери осталим нивоима власти 
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Укупно планирана средства за ову намену износе 25.000.000,00 динара, која се 
распоређују како следи: 
4632- Капитални трансфери осталим нивоима власти 
Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине планира да да у оквиру 
ове економске класификације утроши средства у износу од 25.000.000,00 динара.  
 
Извор финансирања 14 00-неутрошена средства од приватизације из ранијих 
година  
463-Трансфери осталим нивоима власти 
Укупно планирана средства за ову намену износе 2.000.000,00 динара, која се 
распоређују како следи: 
4632- Капитални трансфери осталим нивоима власти 
Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине планира да да у оквиру 
ове економске класификације утроши средства у износу од 2.000.000,00 динара.  
 
Укупно планирана средства за реализацију Пројекта Коришћење биомасе за 
производњу топлотне енергије у јавним установама износе 40.000.000,00 динара. 
 
1. Сектор:  
Сектор за општу енергетику 
2. Сврха: 
Енергенти представљају значајну ставку у укупним трошковима јавних установа као 
што су: болнице, домови за старе, школе, установе културе, спортски центри итд. С 
обзиром на приступачност биомасе на територији АП Војводине, намеће се њена 
примена у енергетске сврхе. Стога се котлови на фосилна горива замењују са 
котловима на биомасу који имају већи степен енергетске ефикасности и емитују мање 
штетних гасова у околину. 
3. Правни основ: 
Одредба члана 15. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС'' број 154/2014). Одредба 
члана 63. Закона о ефикасном коришћењу енергије (''Сл. гласник РС'' број 25/2013). 
Национални акциони план за обновљиве изворе енергије (НАПОИЕ) до 2020. године 
(''Сл. гласник РС'' број 53/2013). 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 (''Сл. лист АП Војводине'' број 
13/2014). Предвиђено Акционим планом за реализацију Програма развоја АП 
Војводине, Мера 2.10 Коришћење биомасе за производњу топлотне енергије у јавним 
установама. Регионални просторни план Аутономне Покрајине Војводине (Покрајинска 
скупштинска одлука објављена у "Службеном листу АПВ", бр. 22/2011). 
4. Опис: 
Енергенти представљају значајну ставку у укупним трошковима јавних установа као 
што су: болнице, домови за старе, школе, установе културе, спортски центри итд. С 
обзиром на приступачност биомасе на територији АП Војводине, намеће се њена 
примена у енергетске сврхе. Стога се котлови на фосилна горива замењују са 
котловима  на биомасу који имају већи степен енергетске ефикасности и емитују мање 
штетних гасова у околину. 
5. Планирана средства:  
Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине за реализацију овог 
Пројекта неопходна су средства у висини од 40.000.000,00 динара. 
 
ПРОЈЕКАТ 4007: Енергетски одрживе фарме 
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Програм 0501. : Планирање и спровођење енергетске политике 
 
Извор финансирања 01 00-приходи из буџета 
454-Субвенције приватним предузећима 
Укупно планирана средства за ову позицију износе 45.000.000,00 динара која се 
распоређују како следи:  

 
4542 – Капиталне субвенције приватним предузећима 
Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине планира да у оквиру 
капиталних субвенција приватним предузећима пренесе средства у износу од 
45.000.000,00 динара  за коришћење обновљивих извора енергије. 
 
1. Сектори: 
Сектор за општу енергетику, Сектор за инвестиције у енергетици 
2. Сврха: 
Сврха спровођења мера енергетске ефикасности на фармама животиња, доделом 
бесповратних подстицајних средстава је: 
- подршка руралном развоју, кроз повећање енергетске самосталности, смањење 
потрошње енергије на фармама а тиме и трошкова који све више оптерећују примарну 
сточарску производњу; 
- унапређење и осавремењивање пољопривредне производње кроз: ревитализацију 
постојећих система за загревање, хлађење и вентилацију у фармама и боље примене 
расположивих технологија у сточарској производњи; 
- повећање конкурентности пољопривредних производа, кроз смањење трошкова 
производње-услед смањења трошкова потрошње енергије по јединици производа; 
- побољшање енергетске ефикасности кроз смањење потрошње енергије за исти обим и 
квалитет производње или повећање обима и квалитета производње; 
- веће ефикасности и економичности у коришћењу енергије уз примену начела заштите 
животне средине;  
- афирмације коришћења обновљивих извора енергије. 
3. Правни основ: 
Одредба члана 15. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС'' број 154/2014). Одредба 
члана 63. Закона о ефикасном коришћењу енергије (''Сл. гласник РС'' број 25/2013). 
Национални акциони план за обновљиве изворе енергије (НАПОИЕ) до 2020. године 
(''Сл. гласник РС'' број 53/2013). 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 (''Сл. лист АП Војводине'' број 
13/2014). Предвиђено Акционим планом за реализацију Програма развоја АП 
Војводине, Мера 2.2 Енергетски одрживе фарме. Регионални просторни план 
Аутономне Покрајине Војводине (Покрајинска скупштинска одлука објављена у 
"Службеном листу АПВ", бр. 22/2011). 
4. Опис: 
Овим Пројектом предвиђено је коришћење отпадне биомасе за загревање објеката на 
фармама животиња, коришћењем отпадне биомасе, суфинансирањем:  
А) набавке и монтаже нових постројења (котлова) за сагоревање биомасе са пратећим 
инсталацијама (димњаци, систем за аутоматизовано или полуаутоматизовано ложење, 
цевоводи, арматура, бојлери, акумулатори топлоте, циркулационе пумпе, експанзиони 
судови и остала пратећа машинска и електро опрема) - са пратећим електро радовима за 
аутоматизован или полуаутоматизован рад котловског постројења, како би се омогућио 
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аутономан или комбинован рад у случају потребе (недостатак горива, квар на уређајима 
итд.)   
Б) адаптације постојећих система за грејање, који производе топлотну енергију из 
фосилих горива (земни гас, мазут, лако уље, електрична енергија, угаљ и сл.) и 
додавање новог котловског постројења за примарно коришћење биомасе у енергетске 
сврхе, које ће бити у могућности да ради као водеће или у случају потребе ради 
паралелно са постојећим котловима, уколико исти задовољавају у техничком смислу - 
са пратећим електро радовима за аутоматизован или полуаутоматизован рад котловског 
постројења, како би се омогућио аутономан или комбинован рад у случају потребе 
(недостатак горива, квар на уређајима итд.)     
Полазећи од тога да се фармама за грејање животиња углавном користи електрична 
енергија или су котлови у јако лошем стању, њихова замена у циљу коришћења 
отпадне биомасе има вишеструку важност, која се огледа у смањењу зависности од 
електричне енергије, побољшању услова узгоја животиња уз коришћење обновљивих 
извора енергије. 
5. Планирана средства:  
Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине за реализацију овог 
Пројекта неопходна су средства у висини од 45.000.000,00 динара. 
 
 
ПРОЈЕКАТ 4009: Примена соларне енергије у заливним системима 
Програм 0501. : Планирање и спровођење енергетске политике 
 
Извор финансирања 01 00-приходи из буџета 
454-Субвенције приватним предузећима 
Укупно планирана средства за ову позицију износе 10.000.000,00 динара која се 
распоређују како следи:  

 
4542 – Капиталне субвенције приватним предузећима 
Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине планира да у оквиру 
капиталних субвенција приватним предузећима пренесе средства у износу од 
10.000.000,00 динара  за коришћење обновљивих извора енергије. 
 
1. Сектори: 
Сектор за општу енергетику, Сектор за инвестиције у енергетици 
2. Сврха: 
Пошто је пољопривреда доминантна делатност на подручју АП Војводине, коришћење 
соларне енергије за погон пумпи у заливним системима може да смањи утицај сушних 
периода и повећа приносе пољопривредних култура на локацијама где не постоји 
електроенергетска мрежа. 
3. Правни основ: 
Одредба члана 15. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС'' број 154/2014). Одредба 
члана 63. Закона о ефикасном коришћењу енергије (''Сл. гласник РС'' број 25/2013). 
Национални акциони план за обновљиве изворе енергије (НАПОИЕ) до 2020. године 
(''Сл. гласник РС'' број 53/2013). 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 (''Сл. лист АП Војводине'' број 
13/2014). Предвиђено Акционим планом за реализацију Програма развоја АП 
Војводине, Мера 3.7 Примена соларне енергије у заливним системима. Регионални 



30 

 

просторни план Аутономне Покрајине Војводине (Покрајинска скупштинска одлука 
објављена у "Службеном листу АПВ", бр. 22/2011) . 
4. Опис: 
Набавка и уградња фотонапонских панела и пумпи за производњу електричне енергије 
из соларних панела која омогућава покретање пумпи за наводњавање. Наведени систем 
повећава принос засађених култура независно од климатских промена тј. суше и 
доступности електричне енергије из јавне мреже. На овај начин би се помогло 
пољопривредним газдинствима и земљорадничким задругама да имају стабилну 
производњу и буду енергетски независне. 
5. Планирана средства:  
Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине за реализацију овог 
Пројекта неопходна су средства у висини од 10.000.000,00 динара. 
 
ПРОЈЕКАТ 4010: Примена топлотних пумпи за загревање/хлађење јавних 
објеката 
Програм 0501. : Планирање и спровођење енергетске политике 
 
Изор финансирања 01 00-приходи из буџета 
463-Трансфери осталим нивоима власти 
Укупно планирана средства за ову намену износе 20.000.000,00 динара, која се 
распоређују како следи: 
4632- Капитални трансфери осталим нивоима власти 
Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине планира да да у оквиру 
ове економске класификације утроши средства у износу од 20.000.000,00 динара.  
 
Извор финансирања 14 00-неутрошена средства од приватизације из ранијих 
година  
463-Трансфери осталим нивоима власти 
Укупно планирана средства за ову намену износе 30.000.000,00 динара, која се 
распоређују како следи: 
4632- Капитални трансфери осталим нивоима власти 
Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине планира да да у оквиру 
ове економске класификације утроши средства у износу од 30.000.000,00 динара.  
 
Укупно планирана средства за реализацију Пројекта Примена топлотних пумпи 
за загревање/хлађење јавних објеката износе 50.000.000,00 динара. 
 
1. Сектори: 
Сeктор за општу енергетику, Сектор за инвестиције у енергетици 
2. Сврха: 
С обзиром да постоје јавне установе које или нису обухваћене системом даљинског 
грејања, или имају застареле системе за грејање уз велике трошкове за енергију и 
енергенте, примена обновљивих извора енергије посредством топлотних пумпи 
представља једно од решења за постизање уштеда и сигурности у снабдевању 
енергијом. Додатна корист од увођења  система са топлотним пумпама је и могућност 
хлађења у току летњих месеци. 
3. Правни основ: 
Одредба члана 15. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС'' број  145/2014). Одредба 
члана 63. Закона о ефикасном коришћењу енергије (''Сл. гласник РС'' број 25/2013). 
Национални акциони план за обновљиве изворе енергије (НАПОИЕ) до 2020. године 
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(''Сл. гласник РС'' број 53/2013). Регионални просторни план Аутономне Покрајине 
Војводине (Покрајинска скупштинска одлука објављена у "Службеном листу АПВ", бр. 
22/2011). 
4. Опис: 
Топлотна пумпа је уређај који који топлоту узима из околине и уз мањи утрошак 
електричне енергије подиже је на виши температурни ниво који је довољан за грејање. 
Околина може бити спољашни вазхух, вода из бунара или површинских токова, као и 
енергија тла. Применом топлотних пумпи постиже се велики допринос у уштеди 
енергије и енергената, као и заштити животне средине. 
5. Планирана средства:  
Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине за реализацију овог 
Пројекта неопходна су средства у висини од 50.000.000,00 динара. 
 
 
ПРОЈЕКАТ 4015:  Енергетски одрживе фарме млечних крава 
Програм 0501 : Планирање и спровођење енергетске политике 
 
Извор финансирања 01 00-приходи из буџета 
454-Субвенције приватним предузећима 
Укупно планирана средства за ову позицију износе 25.000.000,00 динара која се 
распоређују како следи:  

 
4542 – Капиталне субвенције приватним предузећима 
Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине планира да у оквиру 
капиталних субвенција приватним предузећима пренесе средства у износу од 
25.000.000,00 динара  за коришћење обновљивих извора енергије. 
 
1. Сектори: 
Сектор за општу енергетику  
2. Сврха: 
С обзиром на веома тежак положај сточарске производње, циљ овог  пројекта је помоћ 
фармама  млечних крава у решавању проблема снабдевања јефтинијом топлотном 
енергијом. Из тог разлога на фармама је потребно уградити термалне соларне 
колекторе за припрему топле потрошне воде у комбинацији са измењивачима топлоте 
(тзв. рекуператорима топлоте). Бесповратна подстицајна средства која се додељују ће 
се користити за суфинансирање реализације пројеката коришћења система за 
рекуперацију топлоте и система са соларним колекторима у сврху припреме топле 
потрошне воде за потребе производње и одржавања на фармама млечних крава код 
замљорадничких задруга, регистрованих пољопривредних газдинстава, привредних 
друштава и предузетника са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине, 
регистрованих за узгој животиња са циљем: 
 
• подршке руралном развоју, кроз повећање енергетске самосталности, смањење 
потрошње енергије на фармама а тиме и трошкова који све више оптерећују примарну 
сточарску производњу; 
• унапређење и осавремењивање пољопривредне производње кроз: ревитализацију 
постојећих система за загревање на фармама и боље примене расположивих 
технологија у сточарској производњи; 
• повећање конкурентности пољопривредних производа, кроз смањење трошкова 
производње-услед смањења трошкова потрошње енергије по јединици производа; 
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• побољшање енергетске ефикасности кроз смањење потрошње енергије за исти обим и 
квалитет производње или повећање обима и квалитета производње; 
• смањења емисије штетних гасова у околину; 
• сигурнијег снабдевања енергијом; 
• афирмације коришћења обновљивих извора енергије. 
3. Правни основ: 
Одредба члана 15. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС'' бр. 145/2014). Одредба члана 
63. Закона о ефикасном коришћењу енергије (''Сл. гласник РС'' број 25/2013). 
Национални акциони план за обновљиве изворе енергије (НАПОИЕ) до 2020. године 
(''Сл. гласник РС'' број 53/2013). 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 (''Сл. лист АП Војводине'' број 
13/2014). Предвиђено Акционим планом за реализацију Програма развоја АП 
Војводине, Мера 2.2 Енергетски одрживе фарме. Регионални просторни план 
Аутономне Покрајине Војводине (Покрајинска скупштинска одлука објављена у 
"Службеном листу АПВ", бр. 22/2011) . 
4. Опис: 
Бесповратна подстицајна средства која се додељују могу се користити за 
суфинансирање реализације пројеката земљорадничких задруга, регистрованих 
пољопривредних газдинстава, привредних друштава и предузетника са седиштем на 
територији Аутономне Покрајине Војводине, регистрованих за узгој говеда и 
производњу млека, за припрему топле потрошне воде коришћењем соларне енергије у 
комбинацији са системом за рекуперацију топлоте, са циљем: 
1. адаптације постојећег система за загревање топле потошне воде, односно хлађење 
млека (који као енергент за добијање топлотне енергије користи фосилно гориво или 
електричну енергију) набавком и монтажом система за рекуперацију топлоте (који чине 
резервоар за воду, измењивач топлоте повезан на део система за хлађење млека, 
циркулациона пумпа и пратећа мерно регулациона опрема) и система са соларним 
термалним колекторима и пратећом инсталацијом (цевоводи, арматура, циркулациона 
пумпа, експанзиони суд и остала пратећа машинска и електро опрема).  
2. реконструкције постојећег система за грејање топле потрошне воде, односно хлађења 
млека, додавањем система за рекуперацију топлоте и система са соларним 
колекторима, како би се омогућило алтернативно и јефтиније загревање топле 
потрошне воде. 
5. Планирана средства:  
Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине за реализацију овог 
Пројекта неопходна су средства у висини од 25.000.000,00 динара.  
 
 

ПРОГРАМ 0502. : ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 
 

1. Сектори: 
Сектор за општу енергетику, Сектор за инвестиције у енергетици 
2. Сврха: 
Подстицаји за унапређење енергетске ефикасности 
3. Правни основ: 
Одредба члана 15. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС'' број 145/2014). Одредба 
члана 63. Закона о ефикасном коришћењу енергије (''Сл. гласник РС'' број 25/2013). 
Национални акциони план за обновљиве изворе енергије (НАПОИЕ) до 2020. године 
(''Сл. гласник РС'' број 53/2013). Покрајинска скупштинска одлука о програму развоја 
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АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију циља приоритета 
Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године (''Сл. лист АП Војводине'' број 
13/2014). Регионални просторни план Аутономне Покрајине Војводине (Покрајинска 
скупштинска одлука објављена у "Службеном листу АПВ", бр. 22/2011). 
4. 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. 

 
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001: Подстицаји за унапређење енергетске 
ефикасности 
Програм 0502. : Енергетска ефикасност  

 
1. Сектори: 
Сектор за општу енергетику, Сектор за инвестиције у енергетици 
2. Сврха: 
Подстицаји за унапређење енергетске ефикасности у јавним установама и локалним 
самоуправама, као и унапређење сазнања деце и ученика о енергетској ефикасности 
3. Правни основ: 
Одредба члана 15. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС'' број 145/2014). Одредба 
члана 63. Закона о ефикасном коришћењу енергије (''Сл. гласник РС'' број 25/2013). 
Национални акциони план за обновљиве изворе енергије (НАПОИЕ) до 2020. године 
(''Сл. гласник РС'' број 53/2013). Предвиђено Акционим планом за реализацију 
Програма развоја АП Војводине, Мере: 2.2; 2.10. и 3.7. Покрајинске скупштинске 
одлуке о програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за 
реализацију циља приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године (''Сл. 
лист АП Војводине'' број 13/2014). Регионални просторни план Аутономне Покрајине 
Војводине (Покрајинска скупштинска одлука објављена у "Службеном листу АПВ", бр. 
22/2011). 
4. Опис: 
Програмска активности обухвата стварање подстицајних услова за рационалну 
употребу енергије и енергената и повећање енергетске ефикасности јавне расвете, 
унутрашње расвете, система грејања и унапређење енергетских карактеристика зграда; 
припрему, праћење и имплементацију пројеката који доприносе унапређењу енергетске 
ефикасности, израду софтвера и управљање подацима од значаја за енергетску 
ефикасност, унапређење сазнања деце и ученика о енергетској ефикасности, 
организацију скупова за промоцију енергетске ефикасности. 
Расподела планираних подстицајних 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. 
 
ПРОЈЕКАТ 4001:  Штедљива унутрашња расвета у јавним установама 
Програм 0502. : Енергетска ефикасност  
 
Извор финансирања 01 00-приходи из буџета 
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463-Трансфери осталим нивоима власти 
Укупно планирана средства за ову намену износе 18.000.000,00 динара, која се 
распоређују како следи: 
4632- Капитални трансфери осталим нивоима власти 
Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине планира да да у оквиру 
ове економске класификације утроши средства у износу од 18.000.000,00 динара.  

 
1. Сектори: 
Сектор за општу енергетику, Сектор за инвестиције у енергетици 
2. Сврха: 
Подстицаји за унапређење енергетске ефикасности 
3. Правни основ: 
Одредба члана 15. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС'' број 145/2014). Одредба 
члана 63. Закона о ефикасном коришћењу енергије (''Сл. гласник РС'' број 25/2013). 
Национални акциони план за обновљиве изворе енергије (НАПОИЕ) до 2020. године 
(''Сл. гласник РС'' број 53/2013). 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 (''Сл. лист АП Војводине'' број 
13/2014). Предвиђено Акционим планом за реализацију Програма развоја АП 
Војводине, Мера 2.10 Штедљива јавна расвета. Регионални просторни план Аутономне 
Покрајине Војводине (Покрајинска скупштинска одлука објављена у "Службеном 
листу АПВ", бр. 22/2011). 
4. Опис: 
Овај Пројекат подразумева доделу бесповратних подстицајних средстава јавним 
установама на територији АП Војводине, а могу се користити за суфинансирање 
пројеката за реконструкцију унутрашње расвете, кроз: 1.) замену постојећих светиљки 
са штедљивим изворима светлости; 2. замену/набавку и монтажу система за надзор и 
управљање  расветом. 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. 
5. Планирана средства:  
Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине за реализацију овог 
Пројекта неопходна су средства у висини од 18.000.000,00 динара. 
 
ПРОЈЕКАТ 4005: Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу 
енергије 
Програм 0502. : Енергетска ефикасност  
 
Извор финансирања 01 00-приходи из буџета 
481 –Дотације невладиним организацијама 
4819-Дотације осталим непрофитним институцијама 
Укупно планирана средства за ову намену износе 2.000.000,00 динара.   
 
Извор финансирања13 00-нераспоређен вишак прихода из ранијих година 
481 –Дотације невладиним организацијама 
4819-Дотације осталим непрофитним институцијама 
Укупно планирана средства за ову намену износе 4.000.000,00 динара.   
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Укупно планирана средства за реализацију Пројекта Унапређење сазнања деце и 
ученика о ефикасном коришћењу енергије износе 6.000.000,00 динара. 
 
1. Сектори: 
Сектор за општу енергетику, Сектор за инвестиције у енергетици 
2. 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 
3. Правни основ: 
Одредба члана 63. Закона о ефикасном коришћењу енергије (''Сл. гласник РС'' број 
25/2013). Национални акциони планом за обновљиве изворе енергије (НАПОИЕ) до 
2020. године (''Сл. гласник РС'' број 53/2013). 
4. 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. 
5. Планирана средства:  
Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине за реализацију овог 
Пројекта неопходна су средства у висини од 6.000.000,00,00 динара. 
 
 

ПРОГРАМ 0503. : УПРАВЉАЊЕ МИНЕРАЛНИМ РЕСУРСИМА 
 

1. Сектор: 
Сектор за минералне сировине 
2. Сврха: 
Ефиксано управљање минералним ресурсима и геотермалним ресурсима АП Војводине 
3. Правни основ: 
Закон о рударству и геолошким истраживањима (Службени гласник Републике Србије 
број 88/11) 
4. Опис: 
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; поступци санације и рекултивације напуштених копова;                                                   
 
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001: Уређење и надзор у области геологије и 
рударства  
Програм 0503. : Управљање минералним ресурсима 
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1. Сектор: 
Сектор за минералне сировине 
2. Сврха: 
Праћење стања и надзор у области геолошких истраживања и експлоатације 
минералних сировина и геотермалних ресурса, истраживање лежишта и могућност 
експлоатације минералних сировина и геотермалних ресурса и отклањање штетних 
последица од рударске делатности 
3. Правни основ: 
Закон о рударству и геолошким истраживањима (Службени гласник Републике Србије 
број 88/11) 
4. Опис: 
Праћење стања и  надзор у области геологије и рударства,  истраживања геолошких 
ресурса и експлоатације минералних сировина и геотермалних ресурса, отклањање 
штетних последица од рударских активности кроз санирање и рекултивацију 
напуштених копова, односно ревитализацију тих копова. 
 
ПРОЈЕКАТ 4002: Update и одржавање информационог система у области 
геолошких истраживања и рударства ArcGis 
Програм 0503. : Управљање минералним ресурсима 
 
Извор финансирања 01 00-приходи из буџета 
423-Услуге по уговору 
4232-Компјутерске услуге 
Укупно планирана средства за ову намену износе 1.000.000,00 динара.   
 
1. Сектор: 
Сектор за минералне сировине  
2. Сврха: 
Надзор у области геолошких истраживања и експлоатације минералних сировина и 
геотермалних ресурса. 
3. Правни основ: 
Закон о рударству и геолошким истраживањима (Службени гласник Републике Србије 
број 88/11). 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 (''Сл. лист АП Војводине'' број 13/2014). Регионални 
просторни план Аутономне Покрајине Војводине (Покрајинска скупштинска одлука 
објављена у "Службеном листу АПВ", бр. 22/2011). 
4. Опис: 
Праћење стања и  надзор у области  истраживања геолошких ресурса и експлоатације 
минералних сировина и геотермалних ресурса. 
5. Планирана средства:  
Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине за реализацију овог 
Пројекта неопходна су средства у висини од 1.000.000,00 динара. 
 
ПРОЈЕКАТ 4005.: Пројекат коришћења хидротермалних ресурса-израда 
пројектне документације 
Програм 0503. : Управљање минералним ресурсима 
 
Извор финансирања 01 00-приходи из буџета 
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463-Трансфери осталим ниовима власти 
4632-Капитални трансфери осталим ниовима власти  
Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине планира да у оквиру ове 
позиције утроши средства у износу од 4.500.000,00 динара.  
 
1. Сектор: 
Сектор за минералне сировине 
2. Сврха: 
Ефективније коришћење хидрогеотермалне енергије од стране јавних нефинансијских 
предузећа и организација 
3. Правни основ: 
Закон о рударству и геолошким истраживањима (Службени гласник Републике Србије 
број 88/11). 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 (''Сл. лист АП Војводине'' број 13/2014) . Предвиђено 
Акционим планом за реализацију Програма развоја АП Војводине, Мера 2.10 
Коришћење хидротермалних ресурса. 
4. Опис: 
Израда пројектно-техничке документације по закону, за коришћење хидрогеотермалних 
ресурса у сврхе пољопривреде, туризма, медицине и спортско-рекреативне сврхе и то: 
за потребе лечења и рекреације, за потребе грејања и топле воде, за производњу 
електричне енергије, за потребе пољопривреде (за загревање стакленика, рибњака, 
земљишта и сл), за потребе индустрије. 
5. Планирана средства:  
Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине за реализацију овог 
Пројекта неопходна су средства у висини од 4.500.000,00 динара. 
 
ПРОЈЕКАТ 4007: Рекултивације напуштених копова без титулара 
Програм 0503. : Управљање минералним ресурсима 
 
Извор финансирања 01 00-приходи из буџета 
463 –Трансфери осталим нивоима власти 
4632-Капитални трансфери осталим нивоима власти 
Укупно планирана средства за ову намену износе 20.000.000,00 динара.   
 
Извор финансирања 13 00-нераспоређен вишак прихода из ранијих година 
463 –Трансфери осталим нивоима власти 
4632-Капитални трансфери осталим нивоима власти 
Укупно планирана средства за ову намену износе 30.000.000,00 динара.   
 
Укупно планирана средства за реализацију Пројекта Рекултивације напуштених 
копова без титулара износе 50.000.000,00 динара. 
 
1. Сектор: 
Сектор за минералне сировине  
2. Сврха: 
Отклањање штетних последица од рударске делатности и заштита животне средине. 
3. Правни основ: 
Закон о рударству и геолошким истраживањима (Службени гласник Републике Србије 
број 88/11). Покрајинска скупштинска одлука о програму развоја АП Војводине 2014-
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2020. године са Акционим планом за реализацију циља приоритета Програма развоја 
АП Војводине 2014-2020. године (''Сл. лист АП Војводине'' број 13/2014) . Предвиђено 
Акционим планом за реализацију Програма развоја АП Војводине, Мера 2.10 
Рекултивација напуштених копова без титулара. Регионални просторни план 
Аутономне Покрајине Војводине (Покрајинска скупштинска одлука објављена у 
"Службеном листу АПВ", бр. 22/2011). 
4. Опис: 
Додела средстава локалним самоуправама на чијој територији се налазе напуштени 
копови како би се трајно отклониле штетне последице од експлоатације минералних 
сировина. Најчешће су напуштени копови временом претворени у депоније смећа, или 
су остали стрми и високи одсеци, те је у циљу заштите животне средине и ради 
безбедности неопходно те напуштене копове санирати и рекултивисати тако да се тај 
простор ревитализује у спортсе терене, паркове, пашњаке, пецалишта или врати у 
првобитно стање као пре експлоатације минералних сировина. Приоритети за 
рекултивацију биће одређени у складу са Катастром напуштених копова на територији 
АП Војводине 
5. Планирана средства:  
Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине за реализацију овог 
Пројекта неопходна су средства у висини од 50.000.000,00 динара. 
 
 
ПРОЈЕКАТ 4010: Допуна и развој геобазе података ГеолИЕП  
Програм 0503. : Управљање минералним ресурсима 
 
Извор финансирања 01 00-приходи из буџета 
423 –Услуге по уговору 
4232-Компјутерске услуге 
Укупно планирана средства за ову намену износе 2.000.000,00 динара.   
 
1. Сектор: 
Сектор за минералне сировине  
2. Сврха: 
Прикупљање, обрада, праћење и евиденција података у области геолошких 
истраживања и експлоатације минералних сировина, ресурса подземних вода и 
геотермалних ресурса.   
3. Правни основ: 
Закон о рударству и геолошким истраживањима (Службени гласник Републике Србије 
број 88/11). Регионални просторни план Аутономне Покрајине Војводине (Покрајинска 
скупштинска одлука објављена у "Службеном листу АПВ", бр. 22/2011). 
4. 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 просторним подацима, 
скуповима текстуалних и нумеричких података и мултимедијалним садржајима 
везаним за геолошка истраживања и експлоатацију и лежишта резерви минералних 
сировина, ресурса подземних вода и геотермалних ресурса.   
5. Планирана средства:  
Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине за реализацију овог 
Пројекта неопходна су средства у висини од 2.000.000,00 динара. 
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ПРОЈЕКАТ 4011: Израда геотермалног информационог система у АП Војводини   
Програм 0503. : Управљање минералним ресурсима 
 
Извор финансирања 01 00-приходи из буџета 
515 –Нематеријална имовина 
5151- Нематеријална имовина  
Укупно планирана средства за ову намену износе 7.000.000,00 динара.   
 
1. Сектор: 
Сектор за минералне сировине  
2. Сврха: 
Одрживо управљање субгеотермалним ресурсима.  
3. Правни основ: 
Закон о рударству и геолошким истраживањима (Службени гласник Републике Србије 
број 88/11). Регионални просторни план Аутономне Покрајине Војводине (Покрајинска 
скупштинска одлука објављена у "Службеном листу АПВ", бр. 22/2011). 
4. Опис: 
Геотермални информациони систем АП Војводине представља прву информациону 
базу података овога типа у Војводини. Потреба за израдом базе је проистекла из 
чињенице да је на територији покрајине у последњих неколико година забеллежен 
нагли развој геотермалних система за грејање и хлађење објеката. Израдом ове базе 
података би се успоставио механизам одрживог управљања субгеотермалним 
ресурсима кроз систематизацију, категоризацију и одржавање података везаних за 
сваки вид експлоатације субгеотермалних ресурса на територији АП Војводине. 
5. Планирана средства:  
Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине за реализацију овог 
Пројекта неопходна су средства у висини од 7.000.000,00 динара. 
 
 
 

 
 

 
 
                                                                         
                                                                        ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 
 
                                                                  мр Ненад Станковић, дипл.инж.ел. 

 


