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На основу члана 32. Покрајинске скупштинске oдлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине 

за 2016. годину („Службени лист АПВ“, број 54/15), покрајински секретар за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство доноси 

 

Финансијски план Покрајинског секретаријата за пољопривреду, 

 водопривреду и шумарство за 2016. годину 

 

  I   ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 

      

Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година планирана су из 

следећих извора:    

 

Шифра 

(ознака извора 

финансирања) 

 

Шифра 

економске 

класификације 
Назив економске класификације прихода Износ 

01 00 Приходи из буџета                                                                                          

 

411.512.768,94 

01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним 

законима 

 

5.917.400.000,00 

07 10 

 

Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког 

буџета за поверене послове  

 

26.977.709,47 

733131 

 

Текући трансфери од Републике у корист нивоа 

Аутономне покрајине Војводине 

 

26.977.709,47 

 

13 02 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-накнаде и други 

приходи остварени по посебним законима као наменски приходи 

 

 

1.133.481.493,00 

311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене 1.133.481.493,00 

УКУПНО 7.489.371.971,41 

 

 

II   РАСХОДИ И  ИЗДАЦИ 

 

Распоред расхода и издатака Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и 

шумарство у укупном износу од  7.489.371.971,41 динара приказан је по програмима. 
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ПДФ ИЗ БИСА 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е   

 

 

ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ ИЗ БИСА 
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ПРОФИЛ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА ОЉА 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е   

 

05                                ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,  

  ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО  

0500                           Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и        

                                    шумарство 
 

Програм 0101               Уређење и надзор у области пољопривреде 

 

Програмска  

активност    

1001 Администрација, управљање и инспекцијски надзор  

 421 Пољопривреда  

411  ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)  70.117.086,23 

 4111  Плате, додаци и накнаде запослених  70.117.086,23 

   Средства су планирана за бруто плате, додатке и накнаде 

запослених. 

 

  01 00 Приходи из буџета 47.235.229,18 

  07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког 

буџета за поверене послове 

 

22.881.857,05 

412  СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 12.550.958,44 

 4121  Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 8.414.050,35 

  01 00 Приходи из буџета 5.668.227,50 

  07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког 

буџета за поверене послове 

2.745.822,85 

 4122   Допринос  за здравствено осигурање  3.611.029,94 

  01 00  Приходи из буџета 2.432.614,30 

  07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког 

буџета за поверене послове 

1.178.415,64 

 4123   Допринос за незапосленост   525.878,15 

  01 00 Приходи из буџета 354.264,22 

  07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког 

буџета за поверене послове  

 

171.613,93 

413  НАКНАДЕ У НАТУРИ 900.000,00 

 4131  Накнаде у натури 900.000,00 

   Средства су планирана за превоз запослених на посао и са посла, 

тј. за маркицe, за новогодишње поклон пакетиће за децу 

запослених и за остале накнаде у натури. 

 

  01 00 Приходи из буџета 

 

900.000,00 

414  СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА  1.920.000,00 

 4141  Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет 

фондова 

500.000,00 

   Средства су планирана за исплату породиљског боловања, 

боловања преко 30 дана и инвалидност рада другог степена. 

 

  01 00 Приходи из буџета 500.000,00 

 4142  Расходи за образовање деце запослених 350.000,00 

   Средства су планирана за образовање деце запослених.  

  01 00 Приходи из буџета 350.000,00 

 4143  Отпремнине и помоћи 1.000.000,00 

   Средства су планирана за отпремнине приликом одласка 

запослених у пензију и за помоћ у случају смрти запосленог или 

члана уже породице.   

 

  01 00  Приходи из буџета 

 

1.000.000,00 
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 4144  Помоћ у медицинском лечењу  запосленог или чланова уже 

породице и друге помоћи запосленом 

70.000,00 

   Средства су планирана за помоћ за случај болести запосленог или 

чланова уже породице.  

 

  01 00 

 

Приходи из буџета 70.000,00 

415  НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 2.600.000,00 

 4151  Накнаде трошкова за запослене 2.600.000,00 

   Средства су планирана за накнаде запослeнима  за трошкове 

превоза на посао и са посла, који се исплаћују у готовини.  

 

  01 00 Приходи из буџета 

 

2.600.000,00 

416  НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 153.317,00 

 4161  Награде запосленима и остали посебни расходи 153.317,00 

   Средства су планирана за јубиларне награде.  

  01 00 Приходи из буџета 

 

153.317,00 

421  СТАЛНИ ТРОШКОВИ 820.000,00 

 4211  Трошкови платног промета и банкарских услуга 5.000,00 

  

 

Средства су планирана за трошкове платног промета и трошкове 

банкарских услуга.  

  01 00 Приходи из буџета 5.000,00 

 4214  Услуге комуникација 795.000,00 

   Средства су планирана за трошкове услуга комуникација 

(телефон, интернет, услуге мобилног телефона и др.), услуге 

поште, доставе и остале ПТТ услуге, као и остале услуге 

комуникација. 

 

  01 00 Приходи из буџета 795.000,00 

 4219  Остали трошкови 20.000,00 

  Средства су планирана за остале непоменуте  трошкове.  

  01 00 Приходи из буџета 

 

20.000,00 

422  ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 970.000,00 

 4221  Трошкови службених путовања  у земљи 970.000,00 

   

 

 

 

 

Средства су планирана за трошкове дневница (исхране), трошкове 

превоза, трошкове смештаја и остале услуге службеног превоза 

(превоз у јавном саобраћају, превоз у граду по службеном послу, 

накнада за употребу сопственог возила и остале трошкове за 

пословна путовања у земљи). 

 

  01 00 Приходи из буџета 

 

970.000,00 

423           УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 16.955.000,00 

 4231  Административне услуге 5.000,00 

   

 

Средства су планирана за трошкове услуга превођења, 

секретарске услуге, рачуноводствене и остале административне 

услуге. 

 

  01 00 Приходи из буџета 5.000,00 

 4233  Услуге образовања и усавршавања запослених 500.000,00 

   Средства су планирана за трошкове услуга образовања и 

усавршавања запослених, за трошкове котизације за семинаре, 

стручна саветовања и учествовање на сајмовима и друге услуге. 

 

  01 00 Приходи из буџета 500.000,00 
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 4234  Услуге информисања 9.000.000,00 

   Средства су планирана за трошкове услуга штампања (разних 

билтена, часописа, публикација, програмских књижица, плаката и 

остале услуге штампања), услуге информисања јавности и односа 

са јавношћу (информисање јавности о актуелним збивањима у 

пољопривреди, праћења медијских објава у штампаним и 

електронским медијима), услуге рекламе и пропаганде (реклама 

и пропаганда на тв станицама, радио станицама, у књигама, 

објављивање тендера, информативних огласа, јавних огласа и 

конкурса и остале услуге рекламе и пропаганде), медијске услуге 

(медијске услуге радија и телевизије и остале медијске услуге) као 

и промотивне активности којима се шира јавност, а посебно 

пољопривредни произвођачи, упознају са радом Секретаријата, 

објављеним конкурсима, мерама и подстицајима које 

Секретаријат предузима, са посебним освртом на информације 

неопходне за пољопривредне произвођаче (нпр. Зелена прогноза  

и сл.) и друге услуге информисања.   

 

  01 00 Приходи из буџета 9.000.000,00 

 4235  Стручне услуге 7.100.000,00 

   

 

 

Средства су планирана за услуге израде монографија, анализа, 

студија, приручника и другог материјала из области 

пољопривреде, за накнаде члановима комисија, као и за 

ангажовање стручних лица за реализацију одређених послова 

(услуге вештачења, ревизије, адвокатске , правне, финансијске 

услуге, уговори о делу, уговори о привременим и повременим 

пословима, ауторски хонорар) и остале стручне услуге неопходне 

за несметано функционисање Секретаријата. 

 

  01 00 Приходи из буџета 7.100.000,00 

 4237  Репрезентација 300.000,00 

   Средства су планирана за трошкове репрезентације и поклона.  

  01 00 Приходи из буџета 300.000,00 

 4239  Остале опште услуге 50.000,00 

   

 

Средства су планирана за консалтинг услуге, за услуге израде 

печата и остале опште услуге. 
 

  01 00 Приходи из буџета 

 

50.000,00 

424  СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 10.000.000,00 

 4249  Остале специјализоване услуге 10.000.000,00 

  

 

Средства су планирана за израду пројеката усавршавања 

производње на газдинствима у АПВ и увођење ЕУ стандарда у 

објекте у којима се врши производња и прерада меса и млека.  

 

  01 00 Приходи из буџета 

 

10.000.000,00 

426  МАТЕРИЈАЛ 470.000,00 

 4263  Материјал за образовање и усавршавање запослених 470.000,00 

   Средства су планирана за стручну литературу за редовне потребе 

запослених, стручну литературу за образовање запослених и  

материјал за образовање (претплате на часописе, публикације и 

гласила). 

 

  01 00 Приходи из буџета 

 

470.000,00 

444  ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 4.000,00 

 4441  Негативне курсне разлике 4.000,00 

   Средства су планирана за трошкове негативних курсних разлика 

између куповног, средњег и продајног курса за девизе. 

 

  01 00 Приходи из буџета  

 

4.000,00 
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462 ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 200.000,00 

 4621  Текуће дотације међународним организацијама 200.000,00 

   Средства су планирана за чланарине у међународним 

организацијама (IALB – Међународна академија за 

пољопривредне и руралне саветодавце и SEASN – Мрежа 

саветодавних служби Југоисточне Европе). 

 

  01 00 Приходи из буџета 

 

200.000,00 

463  ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 100.000,00 

 4631  Текући трансфери осталим нивоима власти 100.000,00 

   

 

Средства су намењена општинама и другим нивоима власти за 

програмске активности у области пољопривреде. 
 

  01 00 Приходи из буџета 

 

100.000,00 

465  ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 10.168.116,74 

 4651  Остале текуће дотације и трансфери 10.168.116,74 

   Средства су планирана за финансирање зарада особа са 

инвалидитетом запослених у предузећу за професионалну 

рехабилитацију или социјалном предузећу или организацији, у 

складу са Законом о професионалној рехабилитацији и 

запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник РС“, 

број 36/09 и 32/13) као и за умањење плата за 10%, у складу са 

Законом о привременом уређивању основица за обрачун и 

исплату плата, односно зарада и других сталних примања код 

корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 

116/14).   

 

  01 00 Приходи из буџета 

 

10.168.116,74 

481  ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 5.000.000,00 

 4819  Дотације осталим непрофитиним институцијама 5.000.000,00 

   Средства су планирана за удружења грађана (удружења, друштва, 

клубови, покрети, асоцијације), као и осталим непрофитним 

институцијама за финансирање програмских активности 

наведених субјеката, а све у интересу подстицања развоја и 

унапређивања пољопривреде АПВ. 

 

  01 00 Приходи из буџета 

 

5.000.000,00 

482  ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ 12.000,00 

 4821  Остали порези 4.000,00 

   Средства су планирана за измирење пореза.  

  01 00 Приходи из буџета 4.000,00 

 4822  Обавезне таксе 4.000,00 

   Средства су планирана за републичке, покрајинске, општинске, 

градске и судске таксе. 

 

  01 00 Приходи из буџета 4.000,00 

 4823  Новчане казне и пенали 4.000,00 

  01 00 Приходи из буџета 

 

4.000,00 

483  НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА  150.000,00 

 4831  Новчане казне и пенали по решењу судова  150.000,00 

   Средства су планирана за новчане казне и пенале по решењу 

судова. 

 

  01 00 Приходи из буџета 

 

 

 

 

150.000,00 
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515   НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 400.000,00 

 5151  Нематеријална имовина 400.000,00 

   Средства су планирана за трошкове набавке информационог 

система за метеријално-финансијско пословање. 

 

  01 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 

 

400.000,00 

Извори финансирања за функцију 421  

  01 00 Приходи из буџета 106.512.768,94 

  07 10 Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког 

буџета за поверене послове  

 

26.977.709,47 

Укупно за функцију 421 133.490.478,41 

Извори финансирања за програмску активност 1001  

  01 00 Приходи из буџета 106.512.768,94 

  07 10 Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког 

буџета за поверене послове  

 

26.977.709,47 

Укупно за програмску активност 1001 133.490.478,41 

Извори финансирања за програм Уређење и надзор у области пољопривреде  

  01 00 Приходи из буџета 106.512.768,94 

  07 10 Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког 

буџета за поверене послове  

 

26.977.709,47 

Укупно за програм Уређење и надзор у области пољопривреде 133.490.478,41 
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Програм 0102             Заштита, уређење, коришћење и управљање  пољопривредним  

                                        земљиштем  

 

Средства за финансирање Програма 0102 Заштита, уређење, коришћење и управљање 

пољопривредним земљиштем планирају из следећих извора финансирања: 

 

Извор финансирања  01 02   Износ 

Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима 2.167.400.000,00 

 

Извор финансирања   13 02   Износ 

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по 

посебним законима као наменски приходи 

602.466.161,00 

УКУПНО  2.769.866.161,00 

 

Распоред и коришћење средстава планираних за Програм 0102 Заштита, уређење, 

коришћење и управљање пољопривредним земљиштем реализује се по Програму заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2016. години („Службени лист 

АПВ“, број 54/15), у оквиру следећих програмских активности и на следећим економским 

класификацијама: 

 

Програмска  

активност    

1001 Подршка заштити пољопривредног земљишта  

 421 Пољопривреда  

451  СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 

 И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

413.400.000,00 

 4511  Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима 

 и  организацијама 

128.400.000,00 

  01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним 

законима 

128.400.000,00 

 4512  Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима  

и  организацијама 

285.000.000,00 

  01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним 

законима 

285.000.000,00 

463  ТРАСНФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 30.959.222,00 

 4632  Капитални трансфери осталим нивоима власти 30.959.222,00 

  01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним 

законима 

20.000.000,00 

  13 02 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - накнаде и други 

приходи остварени по посебним законима као наменски приходи 

 

10.959.222,00 

Извори финансирања за функцију 421  

  01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним 

законима 

433.400.000,00 

  13 02 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - накнаде и други 

приходи остварени по посебним законима као наменски приходи 

 

10.959.222,00 

Укупно за функцију 421 444.359.222,00 

Извори финансирања за програмску активност 1001  

  01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним 

законима 

433.400.000,00 

  13 02 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - накнаде и други 

приходи остварени по посебним законима као наменски приходи 

 

10.959.222,00 

Укупно за програмску активност 1001 444.359.222,00 
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Програмска  

активност    

1002 Подршка уређењу пољопривредног земљишта  

 421 Пољопривреда  

451  СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 

 И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

1.577.490.349,00 

 4511  Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима 

 и  организацијама 

10.000.000,00 

  01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним 

законима 

10.000.000,00 

 4512  Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима  

и  организацијама 

1.567.490.349,00 

  01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним 

законима 

1.075.000.000,00 

  13 02 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - накнаде и други 

приходи остварени по посебним законима као наменски приходи 

 

492.490.349,00 

463  ТРАСНФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 119.000.000,00 

 4632  Капитални  трансфери осталим нивоима власти 119.000.000,00 

  01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним 

законима 

109.000.000,00 

  13 02 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - накнаде и други 

приходи остварени по посебним законима као наменски приходи 

 

10.000.000,00 

Извори финансирања за функцију 421  

  01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним 

законима 

1.194.000.000,00 

  13 02 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - накнаде и други 

приходи остварени по посебним законима као наменски приходи 

 

502.490.349,00 

Укупно за функцију 421 1.696.490.349,00 

Извори финансирања за програмску активност 1002  

  01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним 

законима 

1.194.000.000,00 

  13 02 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - накнаде и други 

приходи остварени по посебним законима као наменски приходи 

 

502.490.349,00 

Укупно за програмску активност 1002 1.696.490.349,00 
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Програмска  

активност    

1003 Подршка коришћењу пољопривредног земљишта  

 421 Пољопривреда  

424  СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 15.990.356,00 

 4249  Остале специјализоване услуге 15.990.356,00 

  01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним 

законима  

8.000.000,00 

 

  13 02 

 

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - накнаде и други 

приходи остварени по посебним законима као наменски приходи 

  наменски приходи  

 

7.990.356,00 

451 

 

 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 

 И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

560.000.000,00 

 4511  Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима 

 и  организацијама 

110.000.000,00 

  01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним 

законима 

110.000.000,00 

 4512  Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима  

и  организацијама 

450.000.000,00 

  01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним 

законима 

390.000.000,00 

  13 02 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - накнаде и други 

приходи остварени по посебним законима као наменски приходи 

 

60.000.000,00 

463  ТРАСНФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 23.026.234,00 

 4631  Текући  трансфери осталим нивоима власти 5.000.000,00 

  01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним 

законима 

5.000.000,00 

 4632  Капитални  трансфери осталим нивоима власти 18.026.234,00 

  01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним 

законима  

17.000.000,00 

 

  13 02 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - накнаде и други 

приходи остварени по посебним законима као наменски приходи  

 

1.026.234,00 

465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 20.000.000,00 

   4651  Остале текуће дотације и трансфери 20.000.000,00 

  01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним 

законима  

10.000.000,00 

 

  13 02 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - накнаде и други 

приходи остварени по посебним законима као наменски приходи 

 

10.000.000,00 

 

483   НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА  10.000.000,00 

 4831  Новчане казне и пенали по решењу судова 10.000.000,00 

  13 02 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - накнаде и други 

приходи остварени по посебним законима као наменски приходи 

 

10.000.000,00 

 

Извори финансирања за функцију 421  

  01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним 

законима 

540.000.000,00 

  13 02 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - накнаде и други 

приходи остварени по посебним законима као наменски приходи 

 

89.016.590,00 

Укупно за функцију 421 629.016.590,00 

Извори финансирања за програмску активност 1003  

  01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним 

законима 

540.000.000,00 

  13 02 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - накнаде и други 

приходи остварени по посебним законима као наменски приходи 

 

89.016.590,00 

Укупно за програмску активност 1003 629.016.590,00 
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Извори финансирања за програм Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним 

земљиштем 

  01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним 

законима 

2.167.400.000,00 

  13 02 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - накнаде и други 

приходи остварени по посебним законима као наменски приходи 

 

602.466.161,00 

Укупно за програм Заштита, уређење, коришћење и управљање  пољопривредним 

земљиштем 

2.769.866.161,00 
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Програм 0103             Подстицаји у пољопривредној производњи и руралном развоју  

 

Распоред и коришћење средстава планираних за Програм 0103 Подстицаји у 

пољопривредној производњи и руралном развоју; Програмска активност 1001 Програм мера подршке 

за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ, реализује се по Програму 

мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села Аутономне покрајине Војводине у 

2016. годину („Службени лист АПВ“, број 54/15), на следећим економским класификацијама: 

 

Програмска  

активност    

1001 Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села 

на територији АПВ 

 421 Пољопривреда  

451  СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 

 И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

247.200.000,00 

 4511  Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима 

 и  организацијама 

129.200.000,00 

  01 00 Приходи из буџета  129.200.000,00 

 4512  Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима  

и  организацијама 

118.000.000,00 

  01 00 Приходи из буџета  

 

118.000.000,00 

463  ТРАСНФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 7.800.000,00 

 4631  Текући трансфери осталим нивоима власти 7.800.000,00 

  01 00 Приходи из буџета  

 

7.800.000,00 

481   ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 10.000.000,00 

 4819  Дотације осталим непрофитним институцијама 10.000.000,00 

  01 00 Приходи из буџета  

 

10.000.000,00 

Извори финансирања за функцију 421  

  01 00 Приходи из буџета  

 

265.000.000,00 

Укупно за функцију 421 265.000.000,00 

Извори финансирања за програмску активност 1001  

  01 00 Приходи из буџета  

 

265.000.000,00 

Укупно за програмску активност 1001 265.000.000,00 
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Распоред и коришћење средстава планираних за Програм 0103 Подстицаји у 

пољопривредној производњи и руралном развоју; Програмска активност  1002  Кредитна подршка 

пољопривреди, реализује се по Програму рада и Финасијском плану Покрајинског фонда за развој 

пољопривреде, на који Покрајинска влада даје сагласност, на следећим економским класификацијама: 

 
Програмска  

активност    

1002 Кредитна подршка пољопривреди  

 421 Пољопривреда  

465  ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 16.450.000,00 

 4651  Остале текуће дотације и трансфери 16.450.000,00 

  01 00 Приходи из буџета  

 

16.450.000,00 

621  НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 23.550.000,00 

 6219  Набавка домаћих акција и осталог капитала 23.550.000,00 

  01 00 Приходи из буџета  23.550.000,00 

Извори финансирања за функцију 421  

  01 00 Приходи из буџета  

 

40.000.000,00 

Укупно за функцију 421 40.000.000,00 

Извори финансирања за програмску активност 1002  

  01 00 Приходи из буџета  

 

40.000.000,00 

Укупно за програмску активност 1002 40.000.000,00 

Извори финансирања за програм Подстицаји у пољопривредној производњи и руралном развоју 

  01 00 Приходи из буџета  

 

305.000.000,00 

Укупно за програм Подстицаји у пољопривредној производњи и руралном развоју 

 

305.000.000,00 

Извори финансирања за главу 0500 - Покрајински секретаријат за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство 

 

  01 00 Приходи из буџета  411.512.768,94 

  01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним 

законима  

2.167.400.000,00 

  07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког 

буџета за поверене послове 

26.977.709,47 

  13 02 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - накнаде и 

други приходи остварени по посебним законима као наменски 

приходи 

602.466.161,00 

Свега за главу 0500 - Покрајински секретаријат за пољопривреду,  

водопривреду и шумарство 

3.208.356.639,41 
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0501                         Буџетски фонд за воде Аутономне Покрајине Војводине 

 
Програм 0401             Интегрално управљање водама  

 

Средства за финансирање Програма 0401 Интегрално управљање водама планирају се из 

следећих извора финансирања: 

 

Извор финансирања  01 02   Износ 

Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима 3.648.000.000,00 

 

Извор финансирања   13 02   Износ 

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи 

остварени по посебним законима као наменски приходи 

395.000.000,00 

УКУПНО 4.043.000.000,00 

 

Распоред и коришћење средстава планираних за Програм 0401 Интегрално управљање 

водама реализује се по Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде 

Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину („Службени лист АПВ“, број 54/15), у оквиру сладећих 

програмских активности и на следећим економским класификацијама: 

 

Програмска  

активност    

1001 Уређење и коришћење вода 

 421 Пољопривреда  

463  ТРАСНФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 582.000.000,00 

 4632  Капитални трансфери осталим нивоима власти 582.000.000,00 

  01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима 300.000.000,00 

  13 02 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - накнаде и други 

приходи остварени по посебним законима као наменски приходи 

 

282.000.000,00 

Извори финансирања за функцију 421  

  01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним 

законима 

300.000.000,00 

  13 02 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - накнаде и други 

приходи остварени по посебним законима као наменски приходи 

 

282.000.000,00 

Укупно за функцију 421 582.000.000,00 

Извори финансирања за програмску активност 1001  

  01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним 

законима 

300.000.000,00 

  13 02 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - накнаде и други 

приходи остварени по посебним законима као наменски приходи 

 

282.000.000,00 

Укупно за програмску активност 1001 582.000.000,00 
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Програмска  

активност    

1002 Заштита вода од загађивања 

 421 Пољопривреда  

463  ТРАСНФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 228.000.000,00 

 4632  Капитални трансфери осталим нивоима власти 228.000.000,00 

  01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима 115.000.000,00 

  13 02 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - накнаде и други 

приходи остварени по посебним законима као наменски приходи 

 

113.000.000,00 

Извори финансирања за функцију 421  

  01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима 115.000.000,00 

  13 02 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - накнаде и други 

приходи остварени по посебним законима као наменски приходи 

 

113.000.000,00 

Укупно за функцију 421 228.000.000,00 

Извори финансирања за програмску активност 1002  

  01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима 115.000.000,00 

  13 02 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - накнаде и други 

приходи остварени по посебним законима као наменски приходи 

 

113.000.000,00 

Укупно за програмску активност 1002 228.000.000,00 
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Програмска  

активност    

1003 Уређење, коришћење и заштита од вода 

 421 Пољопривреда  

423  УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2.500.000,00 

 4235  Стручне услуге 2.500.000,00 

  01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима  

 

2.500.000,00 

451  СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 

 И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

 

 4512  Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима  

и  организацијама 

3.230.500.000,00 

  01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима 

 

3.230.500.000,00 

Извори финансирања за функцију 421  

  01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима  

 

3.233.000.000,00 

Укупно за функцију 421 3.233.000.000,00 

Извори финансирања за програмску активност 1003  

  01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима 

 

3.233.000.000,00 

Укупно за програмску активност 1003 3.233.000.000,00 

Извори финансирања за програм Интегрално управљање водама 

  01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима 3.648.000.000,00 

  13 02 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - накнаде и други 

приходи остварени по посебним законима као наменски приходи 

 

395.000.000,00 

Укупно за програм Интегрално управљање водама 4.043.000.000,00 

Извори финансирања за главу 0501 - Буџетски фонд за воде Аутономне Покрајине 

Војводине 

 

  01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима 3.648.000.000,00 

  13 02 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - накнаде и други 

приходи остварени по посебним законима као наменски приходи 

 

395.000.000,00 

Свега за главу 0501 Буџетски фонд за воде Аутономне Покрајине Војводине 4.043.000.000,00 
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0502                          Буџетски фонд за шуме Аутономне Покрајине Војводине 
Програм 0106               Развој шумарства и ловства  

 

Средства за финансирање Програма 0106 Развој шумарства и ловства; Програмска 

активност 1001 Одрживи развој и унапређење шумарства планирају се из следећих извора 

финансирања: 

 

Извор финансирања  01 02   Износ 

Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима 72.000.000,00 

 

Извор финансирања   13 02 Износ 

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи 

остварени по посебним законима као наменски приходи 

123.000.000,00 

УКУПНО  195.000.000,00 

 

Распоред и коришћење средстава планираних за Програм 0106 Развој шумарства и 

ловства; Програмска активност 1001 Одрживи развој и унапређење шумарства, реализује се по 

Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине 

Војводине за 2016. годину („Службени лист АПВ“, број 54/15), на следећим економским класификацијама: 

 

Програмска  

активност    

1001 Одрживи развој и унапређење шумарства   

 422 Шумарство  

423  УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 14.500.000,00 

 4235  Стручне услуге 14.500.000,00 

  01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним 

законима  

 

14.500.000,00 

451  СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА  

И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

180.500.000,00 

 4511  Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и  

организацијама 

38.384.071,00 

  01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним 

законима 

33.064.071,00 

  13 02 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - накнаде и други 

приходи остварени по посебним законима као наменски приходи 

5.320.000,00 

 4512  Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима 

и  организацијама 

142.115.929,00 

  01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним 

законима 

24.435.929,00 

  13 02 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - накнаде и други 

приходи остварени по посебним законима као наменски приходи 

 

117.680.000,00 

Извори финансирања за функцију 422  

  01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним 

законима 

72.000.000,00 

  13 02 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - накнаде и други 

приходи остварени по посебним законима као наменски приходи 

 

123.000.000,00 

Укупно за функцију 422 195.000.000,00 

Извори финансирања за програмску активност 1001  

  01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним 

законима 

 72.000.000,00 

  13 02 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - накнаде и други 

приходи остварени по посебним законима као наменски приходи 

 

123.000.000,00 

Укупно за програмску активност 1001 195.000.000,00 
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Извори финансирања за програм Развој шумарства и ловства 

  01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним 

законима 

72.000.000,00 

  13 02 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - накнаде и други 

приходи остварени по посебним законима као наменски приходи 

 

123.000.000,00 

Укупно за програм Развој шумарства и ловства 195.000.000,00 

Извори финансирања за главу 0502 - Буџетски фонд за шуме Аутономне Покрајине 

Војводине 

 

  01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним 

законима 

72.000.000,00 

  13 02 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - накнаде и други 

приходи остварени по посебним законима као наменски приходи 

 

123.000.000,00 

Свега за главу 0502 Буџетски фонд за шуме Аутономне Покрајине Војводине 195.000.000,00 
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0503                             Буџетски фонд за развој ловства Аутономне Покрајине   

                                Војводине 
Програм 0106                  Развој шумарства и ловства 

 

Средства за финансирање Програма 0106 Развој шумарства и ловства; Програмска 

активност 1002 Одрживи развој и унапређење ловства планирају се из следећих извора финансирања: 

 

Извор финансирања  01 02   Износ 

Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима 30.000.000,00 

 

Извор финансирања   13 02 Износ 

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи 

остварени по посебним законима као наменски приходи 

13.015.332,00 

УКУПНО  43.015.332,00 

 

Распоред и коришћење средстава планираних за Програм 0106 Развој шумарства и 

ловства; Програмска активност 1002 Одрживи развој и унапређење ловства, реализује се по Годишњем 

програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине 

за 2016. годину („Службени лист АПВ“, број 54/15), на следећим економским класификацијама: 

 

Програмска  

активност    

1002 Одрживи развој и унапређење ловства   

 423 Лов и риболов  

451  СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА  

И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

42.015.332,00 

 4511  Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и  

организацијама 

4.200.000,00 

  13 02 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - накнаде и други 

приходи остварени по посебним законима као наменски приходи 

 

4.200.000,00 

 4512  Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима 

и  организацијама 

37.815.332,00 

  01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним 

законима 

30.000.000,00 

  13 02 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - накнаде и други 

приходи остварени по посебним законима као наменски приходи 

 

7.815.332,00 

484  НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД 

ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ 

УЗРОКА 

1.000.000,00 

 4842  Накнада штете од дивљачи 1.000.000,00 

  13 02 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - накнаде и други 

приходи остварени по посебним законима као наменски приходи 

 

1.000.000,00 

Извори финансирања за функцију 423  

  01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним 

законима 

30.000.000,00 

  13 02 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - накнаде и други 

приходи остварени по посебним законима као наменски приходи 

 

13.015.332,00 

Укупно за функцију 423 43.015.332,00 

Извори финансирања за програмску активност 1002  

  01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним 

законима 

30.000.000,00 

  13 02 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - накнаде и други 

приходи остварени по посебним законима као наменски приходи 

 

13.015.332,00 

Укупно за програмску активност 1002 43.015.332,00 
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Извори финансирања за програм Развој шумарства и ловства 

  01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним 

законима 

30.000.000,00 

  13 02 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - накнаде и други 

приходи остварени по посебним законима као наменски приходи 

 

13.015.332,00 

Укупно за програм Развој шумарства и ловства 43.015.332,00 

Извори финансирања за главу 0503 - Буџетски фонд за развој ловства Аутономне 

Покрајине Војводине 

 

  01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним 

законима 

30.000.000,00 

  13 02 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - 

наменски приходи 

 

13.015.332,00 

Свега за главу 0503 Буџетски фонд за развој ловства Аутономне Покрајине 

Војводине 

43.015.332,00 

 
Извори финансирања за раздео 05  

  01 00 Приходи из буџета     411.512.768,94 

  01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним 

законима 

5.917.400.000,00 

  07 10 Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког 

буџета за поверене послове  

26.977.709,47 

  13 02 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - накнаде и други 

приходи остварени по посебним законима као наменски приходи 

 

1.133.481.493,00 

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 05 7.489.371.971,41 

 

 

 

   Покрајински секретар 

 

 

   Бранислав Богарошки 

 


