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41. 3aKOHa o 6yLieTCKOM cMCTeMy ("Cn. rnacHMK PC", 6p. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,

93/2012, 62/2013, 63/2013 -Mcnp.,108/2013,142/2014 M 68/2015 -Ap.3ai{oH,130/2015 M 99/2016)
M

iiflaHa

13.

BojBOAMHe

rloKpajMHCKe

3a

2017.

cKynLijTMHci{e

roAMHy

oAnyKe

o

(,,CnyH{6e" flMCT ArlB``,

pe6anaHcy

6poj

6yueTa

29/2017)

M

AyTOHOMHe

iifl.

15.

M

noKpajMHe

16.

cTaB

5.

noi{pajMHCKe cKynLUTMHci{e oAnyKe o noKpajMHCKoj ynpaBM („Cnyx6e" flMCT ArlB'`, 6poj 37/14,

54/14-Ap.oAnyKa,

37/16,

29/2017),

noKpaj.MHci{M

ceKpeTap

3a

eHepreTMi{y,

rpaT)eBMHapcTBo

M

cao6pahaj AOHeo je

PEUJEhoE

floHocM ce ®MHaHCMjci{M n/iaH rloKpajMHCKor cei{peTapMj.aTa 3a eHepreTMKy, rpat)eBMHapcTBo

M

cao6paf`aj

3a

2017.

roAMHy

ycMat)eHor

ca

anponpMjaL+MjaMa

oAo6pe"M

noKpajMHCKOM

cKynLu"HCKOM oAnyKOM o Pe6anaHcy 6yLleTa AyTOHOMHe noKpaj.MHe BojBOAMHe 3a 2017. roAMHy

(„CnyHK6e" flMCT ArlB``, 6poj 29/2017-pe6anaHc).

06pa3nox{etbe M Ta6enap" npMKa3M ®MHaHCMjcKor nnaHa cacTaB" Cy Aeo oBor peLueiba.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И
САОБРАЋАЈ
______________________________________________________

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА
ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
ЗА 2017. ГОДИНУ УСКЛАЂЕНОГ СА АПРОПРИЈАЦИЈАМА ОДОБРЕНИМ
ПОКРАЈИНСКОМ СКУПШТИНСКОМ ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

Нови Сад, јул 2017. године

I ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ
ГОДИНА
Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година по Покрајинској
скупштинској одлуци о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину
(„Службени лист АП Војводине“, број 29/2017), за раздео 13 су:

Редни
број

Економска
класификација

Назив економске
класификације

Извор
финансирања

Назив извора
финансирања

Износ

1.

Приходи из буџета

01 00

Приходи из буџета

410.202.413,05

2.

733131

Текући трансфери од
Републике у корист
нивоа АП Воводине

07 10

Трансфери од других
нивоа властитрансфери из
републичког буџета
за поверене послове

11.690.744,74

3.

732321

Текуће помоћи од ЕУ у
корист нивоа АП
Војводине

56 00

Финансијска помоћ
ЕУ

59.978.736,00

Укупно:

481.871.893,77

Расходи и издаци:
Распоред расхода и издатака Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и
саобраћај утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета Аутономне
покрајине Војводине за 2017. годину у укупном износу од 481.871.893,77 динара приказан је у
следећој табели:

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

13

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

1300

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

Планирање и спровођење енергетске политике
Стручни, административни и надзорни послови
Гориво и енергија
31.258.260,12

31.258.260,12

31.258.260,12

31.258.260,12

31.258.260,12

31.258.260,12

5.595.228,56

5.595.228,56

3.750.991,21

3.750.991,21

3.750.991,21

3.750.991,21

1.609.800,40

1.609.800,40

1.609.800,40

1.609.800,40

234.436,95

234.436,95

234.436,95

234.436,95

НАКНАДЕ У НАТУРИ

280.177,88

280.177,88

Накнаде у натури

280.177,88

280.177,88

01 00 Приходи из буџета

280.177,88

280.177,88

1.350.000,00

1.350.000,00

650.000,00

650.000,00

650.000,00

650.000,00

550.000,00

550.000,00

550.000,00

550.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

1.337.690,74

1.337.690,74

Накнаде трошкова за запослене

1.337.690,74

1.337.690,74

1.337.690,74

1.337.690,74

105.000,00

105.000,00

105.000,00

105.000,00

105.000,00

105.000,00

411
4111

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
Плате, додаци и накнаде запослених

01 00 Приходи из буџета

412
4121

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
Допринос за пензијско и инвалидско
осигурање

01 00 Приходи из буџета
Допринос за здравствено осигурање

4122

01 00 Приходи из буџета
Допринос за незапосленост

4123

01 00 Приходи из буџета

413
4131

414

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
Исплата накнада за време одсуствовања с
посла на терет фондова

4141

01 00 Приходи из буџета
Отпремнине и помоћи

4143

01 00 Приходи из буџета
Помоћ у медицинском лечењу запосленог
или чланова уже породице и друге помоћи
запосленом

4144

01 00 Приходи из буџета

415
4151

01 00 Приходи из буџета

416
4161

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ
ПОСЕБНИ РАСХОДИ
Награде запосленима и остали посебни
расходи

01 00 Приходи из буџета

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

421

Назив

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
Трошкови платног промета и банкарских
услуга

4211

01 00 Приходи из буџета

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

87.000,00

87.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

75.000,00

75.000,00

01 00 Приходи из буџета

75.000,00

75.000,00

Остали трошкови

3.000,00

3.000,00

01 00 Приходи из буџета

3.000,00

3.000,00

Услуге комуникација

4214

4219

422
4221

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

1.201.000,00

1.201.000,00

Трошкови службених путовања у земљи

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

15.300.000,00

15.300.000,00

Административне услуге

50.000,00

50.000,00

01 00 Приходи из буџета
Трошкови путовања у оквиру редовног
рада

4223

01 00 Приходи из буџета

423
4231

01 00 Приходи из буџета
Компјутерске услуге

4232

01 00 Приходи из буџета
Услуге образовања и усавршавања
запослених

4233

01 00 Приходи из буџета
Услуге информисања

4234

01 00 Приходи из буџета

4.000.000,00

4.000.000,00

9.000.000,00
100.000,00

100.000,00

100.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

МАТЕРИЈАЛ

850.000,00

850.000,00

Административни материјал

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

450.000,00

450.000,00

450.000,00

450.000,00

01 00 Приходи из буџета
Материјали за образовање и усавршавање
запослених
01 00 Приходи из буџета

465

1.500.000,00

100.000,00

01 00 Приходи из буџета

4263

1.500.000,00

9.000.000,00

Остале опште услуге

4261

500.000,00
1.500.000,00

4.000.000,00

01 00 Приходи из буџета

426

500.000,00
1.500.000,00

9.000.000,00

Репрезентација

4239

50.000,00
500.000,00

4.000.000,00

01 00 Приходи из буџета

4237

50.000,00
500.000,00

9.000.000,00

Стручне услуге

4235

4651

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

6.334.719,29

6.334.719,29

Остале текуће дотације и трансфери

6.334.719,29

6.334.719,29

6.334.719,29

6.334.719,29

01 00 Приходи из буџета

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

482
4821

Назив

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ,
ПЕНАЛИ И КАМАТЕ
Остали порези

01 00 Приходи из буџета
Обавезне таксе

4822

01 00 Приходи из буџета
Новчане казне, пенали и камате

4823

01 00 Приходи из буџета

483
4831

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО
РЕШЕЊУ СУДОВА
Новчане казне и пенали по решењу судова

01 00 Приходи из буџета

485
4851

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ
ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ
ДРЖАВНИХ ОРГАНА
Накнада штете за повреде или штету
нанету од стране државних органа

01 00 Приходи из буџета

512
5122

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

45.000,00

45.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

830.000,00

830.000,00

830.000,00

830.000,00

830.000,00

830.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

МАШИНЕ И ОПРЕМА

100.000,00

100.000,00

Административна опрема

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

64.774.076,59

64.774.076,59

01 00 Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 430
01 00 Приходи из буџета
Укупно за функцију 430

64.774.076,59

0,00

64.774.076,59

Извори финансирања за програмску активност 1001
01 00 Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 1001

64.774.076,59

64.774.076,59
0,00

64.774.076,59

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

Програмска
активност 1011
430
423
4235

64.774.076,59

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

14.414.012,46

14.414.012,46

Стручне услуге

14.414.012,46

14.414.012,46

14.414.012,46

14.414.012,46

14.414.012,46

14.414.012,46

01 00 Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 430
01 00 Приходи из буџета
Укупно за функцију 430

14.414.012,46

0,00

14.414.012,46

Извори финансирања за програмску активност 1011
01 00 Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 1011

14.414.012,46
14.414.012,46

14.414.012,46
0,00

14.414.012,46

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Програмска
активност 1015
430

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

Манифестација "Међународни дани енергетике и инвестиција"
Гориво и енергија

421
4216

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

2.500.000,00

2.500.000,00

Закуп имовине и опреме

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

01 00 Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 430
01 00 Приходи из буџета
Укупно за функцију 430

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1015
01 00 Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 1015

2.500.000,00
2.500.000,00

2.500.000,00
0,00

2.500.000,00

Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) у објектима
јавне намене
Гориво и енергија

Пројекат 4003
430
463
4632

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Капитални трансфери осталим нивоима
власти

01 00 Приходи из буџета

16.361.846,46

16.361.846,46

16.361.846,46

16.361.846,46

16.361.846,46

16.361.846,46

16.361.846,46

16.361.846,46

Извори финансирања за функцију 430
01 00 Приходи из буџета
Укупно за функцију 430

16.361.846,46

0,00

16.361.846,46

Извори финансирања за пројекат 4003
01 00 Приходи из буџета

16.361.846,46
16.361.846,46

Укупно за пројекат 4003

Пројекат 4004

16.361.846,46
0,00

16.361.846,46

Коришћење биомасе за производњу топлотне енергије у јавним установама

430

Гориво и енергија
463
4632

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Капитални трансфери осталим нивоима
власти

01 00 Приходи из буџета

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

Извори финансирања за функцију 430
01 00 Приходи из буџета
Укупно за функцију 430

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 4004
01 00 Приходи из буџета

Укупно за пројекат 4004

20.000.000,00
20.000.000,00

20.000.000,00
0,00

20.000.000,00

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Пројекат 4007

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

Енергетски одрживе фарме

430

Гориво и енергија
454
4542

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА
Капиталне субвенције приватним
предузећима

01 00 Приходи из буџета

38.000.000,00

38.000.000,00

38.000.000,00

38.000.000,00

38.000.000,00

38.000.000,00

38.000.000,00

38.000.000,00

Извори финансирања за функцију 430
01 00 Приходи из буџета
Укупно за функцију 430

38.000.000,00

0,00

38.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 4007
01 00 Приходи из буџета

38.000.000,00
38.000.000,00

Укупно за пројекат 4007

Пројекат 4009

38.000.000,00
0,00

38.000.000,00

Примена соларне енергије у заливним системима

430

Гориво и енергија
454
4542

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА
Капиталне субвенције приватним
предузећима

01 00 Приходи из буџета

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

Извори финансирања за функцију 430
01 00 Приходи из буџета
Укупно за функцију 430

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 4009
01 00 Приходи из буџета

12.000.000,00
12.000.000,00

Укупно за пројекат 4009

Пројекат 4010

12.000.000,00
0,00

12.000.000,00

Примена топлотних пумпи за загревање/хлађење јавних објеката

430

Гориво и енергија
463
4632

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Капитални трансфери осталим нивоима
власти

01 00 Приходи из буџета

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

Извори финансирања за функцију 430
01 00 Приходи из буџета
Укупно за функцију 430

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 4010
01 00 Приходи из буџета

25.000.000,00
25.000.000,00

Укупно за пројекат 4010

25.000.000,00
0,00

25.000.000,00

Извори финансирања за програм Планирање и спровођење енергетске политике
01 00 Приходи из буџета

Укупно за програм Планирање и спровођење енергетске политике

193.049.935,51
193.049.935,51

193.049.935,51
0,00

193.049.935,51

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Програм 0502

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

Енергетска ефикасност

Пројекат 4001

Штедљива расвета

430

Гориво и енергија
463
4632

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Капитални трансфери осталим нивоима
власти

01 00 Приходи из буџета

55.000.000,00

55.000.000,00

55.000.000,00

55.000.000,00

55.000.000,00

55.000.000,00

55.000.000,00

55.000.000,00

Извори финансирања за функцију 430
01 00 Приходи из буџета
Укупно за функцију 430

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 4001
01 00 Приходи из буџета

55.000.000,00
55.000.000,00

Укупно за пројекат 4001

Пројекат 4005

55.000.000,00
0,00

55.000.000,00

Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије

430

Гориво и енергија
481
4819

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Дотације осталим непрофитним
институцијама

01 00 Приходи из буџета

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

Извори финансирања за функцију 430
01 00 Приходи из буџета
Укупно за функцију 430

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 4005
01 00 Приходи из буџета

6.000.000,00
6.000.000,00

Укупно за пројекат 4005

Пројекат 4007

6.000.000,00
0,00

6.000.000,00

Израда елабората енергетске ефикасности

430

Гориво и енергија
463
4632

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Капитални трансфери осталим нивоима
власти

01 00 Приходи из буџета

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

Извори финансирања за функцију 430
01 00 Приходи из буџета
Укупно за функцију 430

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 4007
01 00 Приходи из буџета

5.000.000,00
5.000.000,00

Укупно за пројекат 4007

5.000.000,00
0,00

5.000.000,00

Извори финансирања за програм Енергетска ефикасност
01 00 Приходи из буџета

Укупно за програм Енергетска ефикасност

66.000.000,00
66.000.000,00

66.000.000,00
0,00

66.000.000,00

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Програм 0503

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

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

Пројекат 4002
430
515
5151

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

500.000,00

500.000,00

Нематеријална имовина

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

01 00 Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 430
01 00 Приходи из буџета
Укупно за функцију 430

500.000,00

0,00

500.000,00

Извори финансирања за пројекат 4002
01 00 Приходи из буџета

500.000,00
500.000,00

Укупно за пројекат 4002

Пројекат 4007

500.000,00
0,00

500.000,00

Рекултивација напуштених копова без титулара

430

Гориво и енергија
463
4632

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Капитални трансфери осталим нивоима
власти

01 00 Приходи из буџета

46.000.000,00

46.000.000,00

46.000.000,00

46.000.000,00

46.000.000,00

46.000.000,00

46.000.000,00

46.000.000,00

Извори финансирања за функцију 430
01 00 Приходи из буџета
Укупно за функцију 430

46.000.000,00

0,00

46.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 4007
01 00 Приходи из буџета

46.000.000,00
46.000.000,00

Укупно за пројекат 4007

Пројекат 4011

46.000.000,00
0,00

46.000.000,00

Дигитализација фондовске документације АП Војводине

430

Гориво и енергија
423
4232

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

5.000.000,00

5.000.000,00

Компјутерске услуге

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

01 00 Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 430
01 00 Приходи из буџета
Укупно за функцију 430

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 4011
01 00 Приходи из буџета

Укупно за пројекат 4011

5.000.000,00
5.000.000,00

5.000.000,00
0,00

5.000.000,00

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

Пуњење базе података геотермалног информационог система АП Војводине и његово
одржавање
Гориво и енергија

Пројекат 4012
430
423
4232

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

4.000.000,00

4.000.000,00

Компјутерске услуге

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

01 00 Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 430
01 00 Приходи из буџета
Укупно за функцију 430

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 4012
01 00 Приходи из буџета

4.000.000,00
4.000.000,00

Укупно за пројекат 4012

4.000.000,00
0,00

4.000.000,00

Извори финансирања за програм Управљање минералним ресурсима
01 00 Приходи из буџета

Укупно за програм Управљање минералним ресурсима

Програм 0701
Програмска
активност 1002
450

55.500.000,00

55.500.000,00
0,00

55.500.000,00

Уређење и надзор у области саобраћаја
Администрација, управљање и инспекцијски надзор
Саобраћај
12.291.241,62

12.291.241,62

12.291.241,62

12.291.241,62

01 00 Приходи из буџета

3.950.164,06

3.950.164,06

07 10 Трансфери од других нивоа власти трансфери из републичког буџета за поверене
послове

8.341.077,56

8.341.077,56

2.200.132,25

2.200.132,25

1.474.949,00

1.474.949,00

474.019,69

474.019,69

1.000.929,31

1.000.929,31

632.998,94

632.998,94

203.433,45

203.433,45

429.565,49

429.565,49

92.184,31

92.184,31

01 00 Приходи из буџета

29.626,23

29.626,23

07 10 Трансфери од других нивоа власти трансфери из републичког буџета за поверене
послове

62.558,08

62.558,08

411
4111

412
4121

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
Плате, додаци и накнаде запослених

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
Допринос за пензијско и инвалидско
осигурање

01 00 Приходи из буџета
07 10 Трансфери од других нивоа власти трансфери из републичког буџета за поверене
послове
Допринос за здравствено осигурање
4122
01 00 Приходи из буџета
07 10 Трансфери од других нивоа власти трансфери из републичког буџета за поверене
послове
Допринос за незапосленост
4123

НАКНАДЕ У НАТУРИ

62.611,92

62.611,92

Накнаде у натури

62.611,92

62.611,92

01 00 Приходи из буџета

62.611,92

62.611,92

413
4131

55.500.000,00

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

414
4141

Назив

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

430.000,00

430.000,00

Исплата накнада за време одсуствовања с
посла на терет фондова

300.000,00

300.000,00

01 00 Приходи из буџета

300.000,00

300.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

857.089,23

857.089,23

Накнаде трошкова за запослене

857.089,23

857.089,23

01 00 Приходи из буџета

111.663,52

111.663,52

07 10 Трансфери од других нивоа власти трансфери из републичког буџета за поверене
послове

745.425,71

745.425,71

Отпремнине и помоћи

4143

01 00 Приходи из буџета
Помоћ у медицинском лечењу запосленог
или чланова уже породице и друге помоћи
запосленом

4144

01 00 Приходи из буџета

415
4151

422
4221

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

40.000,00

40.000,00

Трошкови службених путовања у земљи

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

1.636.591,81

1.636.591,81

Остале текуће дотације и трансфери

1.636.591,81

1.636.591,81

525.403,24

525.403,24

1.111.188,57

1.111.188,57

5.826.922,11
11.690.744,72

5.826.922,11
11.690.744,72

01 00 Приходи из буџета

465
4651

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

01 00 Приходи из буџета
07 10 Трансфери од других нивоа власти трансфери из републичког буџета за поверене
послове

Извори финансирања за функцију 450
01 00 Приходи из буџета
07 10 Трансфери од других нивоа власти трансфери из републичког буџета за поверене
послове
Укупно за функцију 450

17.517.666,83

0,00

17.517.666,83

Извори финансирања за програмску активност 1002
01 00 Приходи из буџета
07 10 Трансфери од других нивоа власти трансфери из републичког буџета за поверене
послове

Укупно за програмску активност 1002

5.826.922,11
11.690.744,72

17.517.666,83

5.826.922,11
11.690.744,72

0,00

17.517.666,83

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Програмска
активност 1003
450

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

Развој саобраћаја и путне инфраструктуре
Саобраћај

463
4632

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Капитални трансфери осталим нивоима
власти

01 00 Приходи из буџета

40.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

Извори финансирања за функцију 450
01 00 Приходи из буџета
Укупно за функцију 450

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
01 00 Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 1003

Пројекат 4004

40.000.000,00
40.000.000,00

40.000.000,00
0,00

40.000.000,00

Уређење и надзор у области саобраћаја

450

Саобраћај
424
4249

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

3.000.000,00

3.000.000,00

Остале специјализоване услуге

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

01 00 Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 450
01 00 Приходи из буџета
Укупно за функцију 450

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 4004
01 00 Приходи из буџета

3.000.000,00
3.000.000,00

Укупно за пројекат 4004

450
421
4211

3.000.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

10.000,00

10.000,00

Трошкови платног промета и банкарских
услуга

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

500.000,00

500.000,00

Трошкови службених путовања у
иностранство

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

2.200.000,00

2.200.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

2.100.000,00

2.100.000,00

2.100.000,00

2.100.000,00

01 00 Приходи из буџета

422
4222

01 00 Приходи из буџета

423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Услуге информисања

01 00 Приходи из буџета

4235

0,00

Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица-Баја (ИПА пројекат:
ДРЕАМ раилwаy)
Саобраћај

Пројекат 4005

4234

3.000.000,00

Стручне услуге
01 00 Приходи из буџета

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

426
4261

Назив

444

465

Укупно

400.000,00

400.000,00

Административни материјал

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

5.000,00

5.000,00

Негативне курсне разлике

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

01 00 Приходи из буџета

4651

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

МАТЕРИЈАЛ

01 00 Приходи из буџета

4441

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

7.434.741,44

59.978.736,00

67.413.477,44

Остале текуће дотације и трансфери

7.434.741,44

59.978.736,00

67.413.477,44

01 00 Приходи из буџета

7.434.741,44

56 00 Финансијска помоћ ЕУ

7.434.741,44
59.978.736,00

59.978.736,00

59.978.736,00

10.549.741,44
59.978.736,00

59.978.736,00

70.528.477,44

59.978.736,00

10.549.741,44
59.978.736,00

59.978.736,00

70.528.477,44

Извори финансирања за функцију 450
01 00 Приходи из буџета
56 00 Финансијска помоћ ЕУ
Укупно за функцију 450

10.549.741,44

10.549.741,44

Извори финансирања за пројекат 4005
01 00 Приходи из буџета
56 00 Финансијска помоћ ЕУ

10.549.741,44

10.549.741,44

Укупно за пројекат 4005
Извори финансирања за програм Уређење и надзор у области саобраћаја
01 00 Приходи из буџета
07 10 Трансфери од других нивоа власти трансфери из републичког буџета за поверене
послове

59.376.663,55
11.690.744,72

56 00 Финансијска помоћ ЕУ

Укупно за програм Уређење и надзор у области саобраћаја

Програм 1101
Програмска
активност 1005
620

59.978.736,00

59.978.736,00

59.978.736,00

131.046.144,27

Уређење и надзор у области планирања и изградње
Администрација, управљање и надзор у области изградње
Развој заједнице
17.582.741,84

17.582.741,84

17.582.741,84

17.582.741,84

17.582.741,84

17.582.741,84

3.147.310,78

3.147.310,78

2.109.929,02

2.109.929,02

2.109.929,02

2.109.929,02

905.511,20

905.511,20

905.511,20

905.511,20

131.870,56

131.870,56

131.870,56

131.870,56

НАКНАДЕ У НАТУРИ

182.573,52

182.573,52

Накнаде у натури

182.573,52

182.573,52

01 00 Приходи из буџета

182.573,52

182.573,52

411
4111

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
Плате, додаци и накнаде запослених

01 00 Приходи из буџета

412
4121

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
Допринос за пензијско и инвалидско
осигурање

01 00 Приходи из буџета
Допринос за здравствено осигурање

4122

01 00 Приходи из буџета
Допринос за незапосленост

4123

01 00 Приходи из буџета

413
4131

71.067.408,27

59.376.663,55
11.690.744,72

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

414
4141

Назив

661.030,15

661.030,15

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

381.030,15

381.030,15

381.030,15

381.030,15

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

484.305,23

484.305,23

Накнаде трошкова за запослене

484.305,23

484.305,23

484.305,23

484.305,23

01 00 Приходи из буџета
Помоћ у медицинском лечењу запосленог
или чланова уже породице и друге помоћи
запосленом
01 00 Приходи из буџета

415
4151

01 00 Приходи из буџета

422
4221

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

40.000,00

40.000,00

Трошкови службених путовања у земљи

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

01 00 Приходи из буџета

465
4651

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

2.377.852,47

2.377.852,47

Остале текуће дотације и трансфери

2.377.852,47

2.377.852,47

2.377.852,47

2.377.852,47

800.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

25.275.813,99

25.275.813,99

01 00 Приходи из буџета

483
4831

Укупно

Исплата накнада за време одсуствовања с
посла на терет фондова

Отпремнине и помоћи

4144

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

01 00 Приходи из буџета

4143

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО
РЕШЕЊУ СУДОВА
Новчане казне и пенали по решењу судова

01 00 Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 620
01 00 Приходи из буџета
Укупно за функцију 620

25.275.813,99

0,00

25.275.813,99

Извори финансирања за програмску активност 1005
01 00 Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 1005

Програмска
активност 1006
620

25.275.813,99

25.275.813,99
0,00

25.275.813,99

Подршка у изради пројектно техничке документације ЈЛС и невладиним
организацијама у области изградње
Развој заједнице

463
4632

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Капитални трансфери осталим нивоима
власти

01 00 Приходи из буџета

481
4819

25.275.813,99

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Дотације осталим непрофитним
институцијама

01 00 Приходи из буџета

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

11.000.000,00

11.000.000,00

Извори финансирања за функцију 620
01 00 Приходи из буџета
Укупно за функцију 620

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

Извори финансирања за програмску активност 1006
01 00 Приходи из буџета

11.000.000,00

11.000.000,00

11.000.000,00

Укупно за програмску активност 1006

0,00

11.000.000,00

Извори финансирања за програм Уређење и надзор у области планирања и изградње
01 00 Приходи из буџета

Укупно за програм Уређење и надзор у области планирања и изградње

36.275.813,99

36.275.813,99

36.275.813,99

0,00

36.275.813,99

Извори финансирања за главу 1300 - Покрајински секретаријат за енергетику, грађавинарство и саобраћај
01 00 Приходи из буџета
07 10 Трансфери од других нивоа власти трансфери из републичког буџета за поверене
послове

410.202.413,05
11.690.744,72

56 00 Финансијска помоћ ЕУ

Свега за главу 1300 - Покрајински секретаријат за енергетику,
грађавинарство и саобраћај

421.893.157,77

410.202.413,05
11.690.744,72

59.978.736,00

59.978.736,00

59.978.736,00

481.871.893,77

Извори финансирања за раздео 13
01 00 Приходи из буџета
07 10 Трансфери од других нивоа власти трансфери из републичког буџета за поверене
послове

410.202.413,05
11.690.744,72

56 00 Финансијска помоћ ЕУ

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 13

421.893.157,77

410.202.413,05
11.690.744,72

59.978.736,00

59.978.736,00

59.978.736,00

481.871.893,77

II ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Профил Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај
Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, у складу са Статутом
Аутономне покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број 20/14), Законом о утврђивању
надлежности Аутономне покрајине Војводине (''Службени гласник РС'', број 99/2009 и 67/2012Одлука Уставног суда – даље: Закон) и Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи
(„Службени лист АПВ“ број 37/14, 54/14 ‒ др. одлука, 37/2016 и 29/2017), 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;
-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 организовање
састанака, конференције и сајамских манифестација, сарађује са потенцијалним инвеститорима
и институцијама из свог делокруга;
-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; 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, као и друге послове
који су законом поверени органима АП Војводине;
-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;
-у области изградње објеката, а који се односе на извршавање закона, пружа стручну помоћ и
обезбеђује средства за финансирање, односно суфинансирање локалним самоуправама за
израду техничке документације за објекте инфраструктуре, пројеката струковних и невладиних
организација из области архитектуре и грађевинарства; учествује у обављању стручне контроле
техничке документације објеката за које издаје дозволу за изградњу у складу са законом; прати
развој комуналне инфраструктуре и комуналне делатности на територији АП Војводине;
учествује у раду комисија и радних тела које образује министар надлежан за послове
грађевинарства, као и послове који су законом поверени органима АП Војводине;
-у области друмског, речног и железничког саобраћаја, развоја логистике и интермодалног
транспорта, државних путева II реда на територији АП Војводине, безбедности саобраћаја на
путевима, а који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу, којима
се: уређују питања од покрајинског значаја у друмском, речном и железничком саобраћају, у
развоју логистике и интермодалног транспорта, безбедности саобраћаја на путевима; уређује и

обезбеђује начин управљања, заштите, одржавања државних путева II реда на територији АП
Војводине у складу са законом; уређује и обезбеђује унутрашња пловидба на државним
водним путевима на територији АП Војводине, као и послове државне управе који су законом
поверени органима АП Војводине.
На основу Правилника о изменама и допуни Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и
саобраћај, број: 143-021-39/2017-01 у Покрајинском секретаријату за енергетику,
грађевинарство и саобраћај, као основне унутрашње јединице, образује се сектори и то:
•
•
•
•
•
•

Сектор за финансијске и правне послове
Сектор за енергетику
Сектор за минералне сировине
Сектор за грађевинарство
Сектор за саобраћај и инспекцијски надзор
Сектор за инспекцијски надзор у енергетици.

У Сектору за минералне сировине образују се уже унутрашње јединице су:
• Радна места ван унутрашњих јединица
• Одсек за инспекцијски надзор у минералним сировинама.
У Сектору за грађевинарство образују се уже унутрашње јединице су:
• Одсек за првостепени управни поступак у области грађевинарства
• Одсек за другостепени управни поступак у области грађевинарства и стамбеној области.
У сектору за инспекцијски надзор и саобраћај образују се уже унутрашње јединице су:
• Радна места ван унутрашњих јединица
• Одсек за инспекцијски надзор у саобраћају и грађевини.

Шема унутрашње организације и систематизације радних места у
Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај

ra dna mes ta va n
unutra š nji h

PODSEKRETAR (1)

Viš i referent -tehnički
s ekreta r (1)

Voza č motornog
vozi la vis okokva li fi kova ni
ra dni k (1)

SEKTOR ZA FINANSIJSKE
I PRAVNE POSLOVE

SEKTOR ZA ENERGETIKU

SEKTOR ZA
MINERALNE SIROVINE

SEKTOR ZA
GRAĐEVINARSTVO

SEKTOR ZA SAOBRAĆAJ
I INSPEKCIJSKI NADZOR

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI
NADZOR U ENERGETICI

POMOĆNIK POKRAJINSKOG
SEKRETARA ZA FINANSIJSKE I
PRAVNE POSLOVE (1)

POMOĆNIK POKRAJINSKOG
SEKRETARA ZA ENERGETIKU
(1)

POMOĆNIK
POKRAJINSKOG
SEKRETARA ZA
MINERALNE SIROVINE (1)

POMOĆNIK
POKRAJINSKOG
SEKRETARA ZA
GRAĐEVINARSTVO (1)

POMOĆNIK
POKRAJINSKOG SEKRETARA
ZA SAOBRAĆAJ I
INSPEKCIJSKI NADZOR (1)

POMOĆNIK POKRAJINSKOG
SEKRETARA ZA INSPEKCIJSKI
NADZOR U ENERGETICI(1)

Ods ek za fi na ns i js ke i
pra vne pos l ove

Grupa za energetiku

s a mos ta l ni s a vetnik za
pra vne pos l ove - š ef
ods eka (1)

s a mos ta l ni s a vetnik za
budže t i odnos e s a
trezorom (1)

s a vetnik za
ekonoms ke pos love (1)

s a ra dni k za fina ns ijs ke
pos l ove

Sa mos ta l ni s a vetnik za
opš tu energeti ku rukovodilac grupe(1)

Sa vetni k za obnovljive
izvore energi je (1)

Sa vetnik za topl otnu
energiju i obla s t
energets ke efi ka s nos ti
i š tednje energi je (1)

ra dna mes ta va n
unutra š nji h jedi nica

Sa vetni k za
is tra živa nje mi nera l nih
s i rovi na (1)

Sa vetni k za
hi droge ološ ka
i s tra ži va nja (1)

Ods ek za i ns pekcijs ki
na dzor u mine ra lni m
s irovi na ma

Sa mos ta l ni s a vetnik Ruda rs ki ins pektor š ef ods eka (1)

Sa vetnik - geol oš ki
i ns pektor (2)

Sa vetnik - ruda rs ki
i ns pektor (1)

Ods ek za
drugos tepeni upra vni
pos tupa k u obl a s ti
gra đevi na rs tva i
s ta mbenoj obla s ti

Viš i s a vetnik za
upra vno pra vne
pos love - šef odseka
(1)

Viš i s a vetnik za
upra vno pra vne
pos l ove (1)

Sa vetnik za upra vnopra vne pos love (1)

Viš i referent za
a dmini s tra ti vne
pos l ove (1)

Ods ek za prvos tepeni
upra vni pos tupa k u
obla s ti gra đevina rs tva

Odeljenje za
i ns pekci js ki na dzor u
s a obra ća ju i gra đe vini

ra dna mes ta va n
unutra š nji h jedi nica

Grupa za i ns pekcijs ki
na dzor u energetici

Sa mos ta lni s a vetni k
za s tudi js ko
a na li ti čke pos love i
i zgra dnju - šef odseka
(1)

Vi š i s a vetni k i ns pektor za drums ki
s a obra ća j - načelnik
odeljenja (1)

Viš i s a vetnik za
žel ezni čki s a obra ća j i
putnu pri vre du (1)

Sa mos ta lni s a vetni k Ins pektor opreme pod
pritis kom - rukovodilac
grupe (1)

Sa mos ta lni s a vetni k
za izgra dnju (2)

Sa vetnik - ins pektor za
drums ki s a obra ća j (1)

Sa vetni k za s tudijs ko
a na li ti čke i upra vne
pos love (2)

Sa ve tnik - Ins pektor za
drža vne puteve (2)

Sa vetni k za i zgra dnju
(1)

Sa vetnik - Ins pektor
žel ezni čkog s a obra ća ja
za s a obra ća jne
pos love (2)

Mla đi s a vetni k za
izgra dnju (1)

Sa vetnik - Ins pektor
brzbednos ti plovidbe
(1)

Vi š i referent za
a dmi nis tra tivne
pos love (1)

Sa vetni k - gra đevins ki
ins pektor (2)

Sa vetnik za drums ki
s a obra ća j i putnu
privredu (1)

Sa vetnik - El ektro
energets ki ins pektor
(1)

Sa vetnik - Ins pektor
opreme pod priti s kom
(1)

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА, ПО ПРОГРАМИМА,
ПРОГРАМСКИМ АКТИВНОСТИМА И ПРОЈЕКТИМА
ПЛАНИРАНИ ОКВИР

ПРОГРАМ 0501 - ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 - Стручни, административни и надзорни послови
Функционална класификација - 430 Гориво и енергија
Економска класификација 411-Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) -31.258.260,12
динара
4111-Плате, додаци и накнаде запослених
Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета – 31.258.260,12 динара
Средства су планирана за исплату плата, додатака и накнаде запослених.
Економска класификација 412-Социјални доприноси на терет послодавца – 5.595.228,56
динара
4121-Допринос за пензијско и инвалидско осигурање - 3.750.991,21 динара
Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета
Средства су планирана за исплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет
послодавца.
4122-Допринос за здравствено осигурање - 1.609.800,40 динара
Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета
Средства су планирана за исплату доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца.
4123-Допринос за незапосленост-234.436,95 динара
Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета
Средства су планирана за исплату доприноса за незапосленост на терет послодавца.
Економска класификација 413-Накнаде у натури – 280.177,88 динара
4131-Накнаде у натури - 280.177,88 динара
Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета
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.
Економска класификација 414-Социјална давања запосленима – 1.350.000,00 динара
4141- Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова
Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета – 650.000,00 динара
Ови расходи се односе на накнаде за породиљско боловање, боловање преко 30 дана и
инвалидност рада другог степена.

4143-Отпремнине и помоћи
Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета – 550.000,00 динара
Планирана су средства за исплату отпремнине приликом одласка у пензију, отпремнине у
случају отпуштања с посла и помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице.
4144-Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи
запосленом
Извор финансирања 01 00- Приходи из буџета – 150.000,00 динара
Планирана су средства за финансијску помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже
породице, за помоћ у случају оштећења или уништења имовине и за остале помоћи
запосленим радницима.
Економска класификација 415-Накнаде трошкова за запослене – 1.337.690,74 динара
4151-Накнаде трошкова за запослене
Извор финансирања 01 00- Приходи из буџета – 1.337.690,74 динара
Планирана су средства за исплату превоза радника на посао и са посла у готовини и за друге
накнаде.
Економска класификација 416-Награде запосленима и остали посебни расходи – 105.000,00
динара
4161-Награде запосленима и остали посебни расходи
Извор финансирања 01 00- Приходи из буџета-105.000,00 динара
Секретаријат планира средства за исплату награда запосленима - јубиларне награде и остале
награде запосленима.
Економска класификација 421-Стални трошкови - 87.000,00 динара
4211- Трошкови платног промета и банкарских услуга
Извор финансирања 01 00- Приходи из буџета-9.000,00 динара
Средства су планирана за исплату трошкова платног промета и банкарских услуга.
4214-Услуге комуникација
Извор финансирања 01 00- Приходи из буџета-75.000,00 динара
Средства за услуге комуникација су намењена за исплату трошкова услуга: телефона,
телефакса, интернета, службене мобилне телефоне и за остале услуге комуникација.
4219-Остали трошкови
Извор финансирања 01 00- Приходи из буџета-3.000,00 динара
Средства су планирана за исплату радио-телевизијске претплате и за остале трошкове.
Економска класификација 422-Трошкови путовања - 1.201.000,00 динара
4221-Трошкови службених путовања у земљи
Извор финансирања 01 00- Приходи из буџета - 1.200.000,00 динара
Средства се исплаћују за трошкове дневница, смештаја, превоза на службеном путу и за остале
услуге службеног превоза у земљи.
4223-Трошкови путовања у оквиру редовног рада
Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета – 1.000,00 динара
Средства су планирана за исплату трошкова путовања инспектора у оквиру редовног рада и
остале услуге путовања у оквиру редовног рада.

Економска класификација 423-Услуге по уговору - 15.300.000,00 динара
4231-Административне услуге
Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета – 50.000,00 динара
Средства за административне услуге намењена су за исплату трошкова за услуге превођења,
секретарске услуге, рачуноводствене услуге и остале административне услуге.
4232-Компјутерске услуге
извор финансирања 01 00- Приходи из буџета - 500.000,00 динара
Планирана средства за компјутерске услуге утрошиће се за услуге израде софтвера, одржавања
рачунара и за остале компјутерске услуге.
4233-Услуге образовања и усавршавања запослених
извор финансирања 01 00- Приходи из буџета-1.500.000,00 динара
Средства су планирана за услуге образовања и усавршавања запослених и то за: услуге
образовања и усавршавања запослених, за котизације (семинари, стручна саветовања и
учествовање на сајмовима) и друге услуге образовања и усавршавања запослених (издаци за
стручне испите и остали издаци за стручно образовање).
4234-Услуге информисања
извор финансирања 01 00- Приходи из буџета - 4.000.000,00 динара
Средства су планирана за услуге штампања (билтена, часописа, публикација и остале услуге
штампања), за услуге информисања јавности и односе са јавношћу, услуге рекламе и
пропаганде (објављивање тендера и информативних огласа и друге услуге рекламе и
пропаганде) и за медијске услуге (услуге радија и телевизије и остале медијске услуге).
4235-Стручне услуге
извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета - 9.000.000,00 динара
Планирана средства утрошиће се за услуге ревизије, адвокатске услуге, правне услуге,
финансијске услуге, као и остале стручне услуге.
4237-Репрезентација
извор финансирања 01 00- Приходи из буџета - 100.000,00 динара
Средства су планирана за трошкове за услуге репрезентације и поклона.
4239-Остале опште услуге
извор финансирања 01 00- Приходи из буџета - 150.000,00 динара
Средства су планирана за остале опште услуге.
Економска класификација 426-Материјал – 850.000,00 динара
4261-Административни материјал
Извор финансирања 01 00- Приходи из буџета-400.000,00 динара
Средства су планирана за: канцеларијски материјал, заштитна одела, обућу и униформе за
инспекторе, као и за цвеће и зеленило и остали административни материјал.
4263-Материјал за образовање и усавршавање запослених
Извор финансирања 01 00- Приходи из буџета-450.000,00 динара
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.
Економска класификација 465-Остале дотације и трансфери – 6.334.719,29 динара
4651-Остале текуће дотације и трансфери
Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета - 6.334.719,29 динара
Средства су планирана за исплату и то:

-Сагласно одредби члана 26. став 1. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању
особа са инвалидитетом (''Службени гласник РС'', бр. 36/2009 и 32/2013), а полазећи од тога да
у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај нема запослених
особа са инвалидитетом, обезбеђују се средства за учешће у финанисрању зарада особа са
инвалидитетом запослених у предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање
особа са инвалидитетом или социјалном предузећу или организацији и то у износу од 50%
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, грађевинарство и саобраћај 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.
Економска класификација 482-Порези, обавезне таксе, казне и пенали - 45.000,00 динара
4821-Остали порези
Извор финансирања 01 00- Приходи из буџета-15.000,00 динара
Средства су планирана 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
Извор финансирања 01 00- Приходи из буџета-15.000,00 динара
Издаци су планирани за републичке, покрајинске, градске, општинске и судске таксе.
4823-Новчане казне и пенале
Извор финансирања 01 00- Приходи из буџета-15.000,00 динара
Издаци су планирани за исплату републичких, покрајинских, градских и општинских казни и
пенала.
Економска класификација 483-Новчане казне и пенали по решењу судова - 830.000,00 динара
4831-Новчане казне и пенали по решењу судова
Извор финансирања 01 00- Приходи из буџета-830.000,00 динара
Издаци су планирани за исплату новчаних казни и пенала по решењу судова.
Економска класификација 485 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа – 100.000,00 динара
4851 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа
Извор финансирања 01 00- Приходи из буџета-100.000,00 динара
Укупно планирана средства за исплату накнада штете по решењима државних органа.

Економска класификација 512-Машине и опрема – 100.000,00 динара
5122-Административна опрема
извор финансирања 01 00- Приходи из буџета
Средства су планирана за набавку ГПС уређаја за потребе рударске и геолошке инспекције.
Уређај је неопходан за несметан рад инспекције на терену којим би се пратили привредни
субјекти да ли поступају по издатим решењима односно одобреним координатама, с обзиром
да су истражна и екплотациона поља као и локације истражних и експлотационих бушотина
тачно дефинисани одређеним координатама.

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
Функционална класификација - 430 Гориво и енергија
Економска класификација 423-Услуге по уговору - 14.414.012,46 динара
4235-Стручне услуге
Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета - 14.414.012,46 динара
Сагласно одредбама 41. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (''Службени
лист АП Војводине'', број 37/2014, 54/2014, 37/2016 и 29/17), утврђено је да АП Војводина
преко Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај обавља послове
покрајинске управе који се односе на организовање стручних испита у области енергетике,
рударства и геолошких истраживања.
Средства су планирана за исплату чланова Комисија и то:
-Комисија за полагање стручног испита за лица која обављају послове техничког
руковођења, одржавања и руковаоца у објектима за транспорт и дистрибуцију природног
гаса основане на основу члана 68. тачка 5. и 6. Закона о утврђивању надлежности Аутономне
покрајине Војводине (''Службени гласник РС'' број 99/2009 и 67/2012-Одлука Уставног суда –
даље: Закон). Комисија је образована Решењем о образовању Комисије за полагање стручног
испита за обављање послова у објектима за транспорт и дистрибуцију природног гаса број 14302-10/2017-02 од 17.01.2017. године. Накнада члановима Комисије утврђена је на основу члана
II Решења о трошковима полагања стручног испита пред Комисијом за полагање стручног
испита за обављање послова у објектима за транспорт и дистрибуцију природног гаса број 14302-10/2017-02-1 од 17.01.2017. године и чланом 5. Покрајинске уредбе о остваривању права на
накнаду и висину накнаде за рад у одборима, комисијама и другим радним телима („Сл.лист
АПВ“ бр. 35/2014).
-Комисија за полагање стручног испита за обављање стручних послова при експлоатацији
минералних сировина, основане на основу члана 70. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању
надлежности Аутономне покрајине Војводине (''Службени гласник РС'' број 99/2009 и 67/2012Одлука Уставног суда – даље: Закон). Комисија је образована Решењем о образовању Комисије
за полагање стручног испита за обављање стручних послова при експлоатацији минералних
сировина број 143-02-300/2016-03 од 24.10.2016. године. Накнада чланова Комисије утврђена
је на основу члана II Решења о трошковима полагања стручног испита пред Комисијом за
полагање стручног испита за обављање стручних послова при експлоатацији минералних

сировина и Комисијом за полагање стручног испита за обављање послова израде пројеката и
елабората и извођења геолошких истраживања број 143-152-350/2017-01 од 23.02.2017.
године и чланом 5. Покрајинске уредбе о остваривању права на накнаду и висину накнаде за
рад у одборима, комисијама и другим радним телима („Сл.лист АПВ“ бр. 35/2014).
-Комисија за полагање стручног испита за обављање послова израде пројеката и елабората
и извођења геолошких истраживања, основане на основу члана 70. став 1. тачка 1. Закона о
утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине (''Службени гласник РС'' број
99/2009 и 67/2012-Одлука Уставног суда – даље: Закон). Комисија је образована Решењем о
образовању Комисије за полагање стручног испита за обављање послова израде пројеката и
елабората и извођења геолошких истраживања број 115-02-49/2016-02 од 10.05.2016. године.
Накнада чланова Комисије утврђена је на основу члана II Решења о трошковима полагања
стручног испита пред Комисијом за полагање стручног испита за обављање стручних послова
при експлоатацији минералних сировина и Комисијом за полагање стручног испита за
обављање послова израде пројеката и елабората и извођења геолошких истраживања број
143-152-350/2017-01 од 23.02.2017. године и чланом 5. Покрајинске уредбе о остваривању
права на накнаду и висину накнаде за рад у одборима, комисијама и другим радним телима
(„Сл.лист АПВ“ бр. 35/2014);
-Kомисија за утврђивање и оверу резерви минералних сировина за територију АП Војводине,
основане на основу члана 52. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени
гласник РС“, број 101/15). Комисија је образована Решењем о образовању Комисије за
утврђивање и оверу резерви минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурса
на територији Аутономне покрајине Војводине број 143-02-278/2016-01 од 22.09.2016. године.
Накнада чланова Комисије утврђена на основу Пословника о раду Комисије за утврђивање и
оверу резерви минералних сировина, подземних вода и геотермалнх ресурса на територији АП
Војводине, број 115-021-00092/2016 од 20.10.2016. године, Решења о утврђивању финансијске
вредности инжењер/дан у кабинету за 2017. годину број 2017/II-7 од 08.03.2017. године и
чланом 5. Покрајинске уредбе о остваривању права на накнаду и висину накнаде за рад у
одборима, комисијама и другим радним телима („Сл.лист АПВ“ бр. 35/2014).
-Комисију за полагање стручног испита за обављање послова у објектима за производњу,
пренос и дистрибуцију електричне енергије основане на основу члана 24. став 2. Закона о
енергетици („Службени гласник РС“, број 145/2014). Комисија је образована Решењем о
образовању Комисије за полагање стручног испита за обављање послова у објектима за
производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије број: 143-02-46/2017-02 од 23. маја
2017. године. Накнада чланова Комисије утврђена на основу члана II Решења о трошковима
полагања стручног испита пред Комисијом за полагање стручног испита за лица која обављају
послове у објектима за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије број 115-152342/2016-04 од 26. фебруара 2016. године и чланом 5. Покрајинске уредбе о остваривању
права на накнаду и висину накнаде за рад у одборима, комисијама и другим радним телима
(„Сл.лист АПВ“ бр. 35/2014).

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1015 - Манифестација ''Међународни дани енергетике и
инвестиција''
Функционална класификација - 430 Гориво и енергија
Економска класификација 421-Стални трошкови - 2.500.000,00 динара
4216-Закуп имовине и опреме
Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета - 2.500.000,00 динара
Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај планира да средства
утроши за закуп простора за организацију сајамске манифестације „Међународни дани
енергетике и инвестиција“ на Новосадском сајму.

ПРОЈЕКАТ 4003 - Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) у
објектима јавне намене
Функционална класификација - 430 Гориво и енергија
Економска класификација 463-Трансфери осталим нивоима власти - 16.361.846,46 динара
4632- Капитални трансфери осталим нивоима власти
Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета-16.361.846,46 динара
Секретаријат планира да у оквиру овог пројекта утроши средства за суфинансирање пројекта
коришћења соларне енергије за припрему топле потрошне воде у објектима јавне намене и то:
домовима за децу, болницама, домовина за старе, установама културе као и спортским
центрима на територији АП Војводине, као и другим јавним установама на територији АП
Војводине чији је оснивач Влада Републике Србије, Аутономна покрајина Војводине или
јединице локалне самоуправе, суфинансирањем: набавке и монтаже нових постројења за
припрему топле потрошне воде путем соларних колектора, са пратећим инсталацијама
(цевоводи, арматура, бојлери, цилкуларне пумпе, експанзиони судови и остала пратећа
машинска и електро опрема) као и за адаптацију/санацију постојеће инсталације/постројења.

ПРОЈЕКАТ 4004 - Коришћење биомасе за производњу топлотне енергије у јавним
установама
Функционална класификација - 430 Гориво и енергија
Економска класификација 463-Трансфери осталим нивоима власти - 20.000.000,00 динара
4632- Капитални трансфери осталим нивоима власти
Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета-20.000.000,00 динара
Сврха пројекта је помоћ јавним установама са хуманог, економског и аспекта заштите животне
средине заменом фосилних горива са обновљивим изворима енергије, у сврху снабдевања
јефтинијом топлотном енергијом.
Секретаријат планира да средства утроши за суфинансирање јавних установа као што су:
болнице, домови за старе, школе, установе културе, спортски центри итд за повећање

приступачности биомасе на територији АП Војводине, и веће примене 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. Средства која се додељују
након спроведеног јавног конкурса могу се користити за:
А) набавку и монтажу 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);
Б) адаптацију постојећих система за грејање, који производе топлотну енергију из фосилних
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.

ПРОЈЕКАТ 4007 - Енергетски одрживе фарме
Функционална класификација - 430 Гориво и енергија
Економска класификација 454-Субвенције приватним предузећима - 38.000.000,00 динара
4542 – Капиталне субвенције приватним предузећима
Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета - 38.000.000,00 динара
Секретаријат планира да додели бесповратна подстицајна средства за спровођења мера
енергетске ефикасности на фармама животиња, у циљу:
- подршке руралном развоју, кроз повећање енергетске самосталности, смањење потрошње
енергије на фармама, а тиме и трошкова који све више оптерећују примарну сточарску
производњу;
- унапређења и осавремењивања пољопривредне производње кроз: ревитализацију
постојећих система за загревање, хлађење и вентилацију у фармама и боље примене
расположивих технологија у сточарској производњи;
- повећања конкурентности пољопривредних производа, кроз смањење трошкова
производње-услед смањења трошкова потрошње енергије по јединици производа;
- побољшања 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.

ПРОЈЕКАТ 4009 - Примена соларне енергије у заливним системима
Функционална класификација - 430 Гориво и енергија
Економска класификација 454-Субвенције приватним предузећима - 12.000.000,00 динара
4542 – Капиталне субвенције приватним предузећима
Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета - 12.000.000,00 динара
Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај планира да додели
субвенције приватним предузећима, у циљу замене фосилних горива и коришћења

обновљивих извора енергије у заливним системима. Реализација пројекта подразумева
набавку и уградњу фотонапонских панела и пумпи за производњу електричне енергије из
соларних панела која омогућава покретање пумпи за наводњавање коришћењем обновљивих
извора енергије. 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.

ПРОЈЕКАТ 4010 - Примена топлотних пумпи за загревање/хлађење јавних објеката
Функционална класификација - 430 Гориво и енергија
Економска класификација 463-Трансфери осталим нивоима власти - 25.000.000,00 динара
4632-Капитални трансфери осталим нивоима власти
Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета - 25.000.000,00 динара
Средства су планирана за доделу средстава јавним установама које или нису обухваћене
системом даљинског грејања, или имају застареле системе за грејање и велике трошкове за
енергију и енергенте, а у циљу примене обновљивих извора енергије посредством топлотних
пумпи ради постизања уштеда и сигурности у снабдевању енергијом, а уједно уз могућност
хлађења у току летњих месеци.

ПРОГРАМ 0502 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

ПРОЈЕКАТ 4001 - Штедљива расвета
Функционална класификација - 430 Гориво и енергија
Економска класификација 463-Трансфери осталим нивоима власти - 55.000.000,00 динара
4632- Капитални трансфери осталим нивоима власти
Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета - 55.000.000,00 динара
Средства су планирана за подстицање унапређења енергетске ефикасности-смањење
потрошње електричне енергије за јавно и унутрашње осветљење уз очување или побољшање
осветљења, а такође и заштита животне средине кроз смањење количине угљен-диоксида која
се емитује приликом производње смањене количине електричне енергије потребне за
осветљење локација на којима се врши реализација пројеката.

ПРОЈЕКАТ 4005 - Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије
Функционална класификација - 430 Гориво и енергија
Економска класификација 481 –Дотације невладиним организацијама - 6.000.000,00 динара
4819-Дотације осталим непрофитним институцијама
Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета - 6.000.000,00 динара
Средства су планирана за подстицај 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.
ПРОЈЕКАТ 4007 - Израда елабората енергетске ефикасности
Функционална класификација - 430 Гориво и енергија
Економска класификација 463-Трансфери осталим нивоима власти-5.000.000,00 динара
4632- Капитални трансфери осталим нивоима власти
Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета - 5.000.000,00 динара
Средства су намењена за доделу бесповратних подстицајних средстава јавним установама на
територији АП Војводине, за израду елабората енергетске ефикасности. Елаборати су саставни
део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање решење којим се одобрава
извођење радова на адаптацији или санацији објекта. Циљ пројекта је унапређења енергетских
својстава објеката, а као резултат се добијају подаци за израду техно-економске анализе која
показује оправданост инвестиција.

ПРОГРАМ 0503 - УПРАВЉАЊЕ МИНЕРАЛНИМ РЕСУРСИМА

ПРОЈЕКАТ 4002 - Update и одржавање информационог система у области геолошких
истраживања и рударства ArcGis
Функционална класификација - 430 Гориво и енергија
Економска класификација 515- Нематеријална имовина -500.000,00 динара
5151-Нематеријална имовина
Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета - 500.000,00 динара
Планирана средства су намењена за набавку лиценце информационог система ArcGis програма који омогућава праћење стања и надзор у области истраживања геолошких ресурса и
експлоатације минералних сировина и геотермалних ресурса.

ПРОЈЕКАТ 4007 - Рекултивације напуштених копова без титулара
Функционална класификација - 430 Гориво и енергија
Економска класификација 463–Трансфери осталим нивоима власти - 46.000.000,00 динара
4632-Капитални трансфери осталим нивоима власти
Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета - 46.000.000,00 динара
Секретаријат планира да додели средстава локалним самоуправама на чијој територији се
налазе напуштени копови како би се трајно отклониле штетне последице од експлоатације
минералних сировина, а у циљу заштите животне средине и ради безбедности. Из наведеног
неопходно је напуштене копове санирати и рекултивисати тако да се тај простор ревитализује у
спортске терене, паркове, пашњаке, пецалишта или врати у првобитно стање као пре
експлоатације минералних сировина.

ПРОЈЕКАТ 4011 – Дигитализација фондовске документације АП Војводине
Функционална класификација - 430 Гориво и енергија
Економска класификација 423 –Услуге по уговору - 5.000.000,00 динара
4232-Компјутерске услуге
Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета - 5.000.000,00 динара
Средства су планирана за дигитализацију фондовске документације АП Војводине како би се
извршила систематизација докумената у електронском облику и имплеметација система за
њихово претраживање као основ за увођење електронског пословања. Фондовска
документација подразумева резултате основних и примењених геолошких истраживања и
рударских радова који се налазе у архиви Покрајинског секретаријата за енергетику,
грађевинарство и саобраћај. Дигитализацијом фондовске документације би се успоставио
механизам одрживог управљања и олакшаног коришћења резултата геолошких истраживања и
рударских радова на територији АП Војводине. Ова документација је већим делом у папирном

облику, несортирана и складиштена на неодговарајући начин и није функционално повезана.
Њеном дигитализацијом би се извршило организовање, повезивање и индексирање података,
те би се лакше приступало одређеним подацима и како би други субјекти могли користити.

ПРОЈЕКАТ 4012 – Пуњење базе података геотермалног информационог система АП
Војводине и његово одржавање
Функционална класификација - 430 Гориво и енергија
Економска класификација 423 –Услуге по уговору - 4.000.000,00 динара
4232-Компјутерске услуге
Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета - 4.000.000,00 динара
Секретаријат je у претходном периоду купио софтвер за геотермални информациони систем АП
Војводине и у наредном периоду ова средства се планирају за праћење стања, унос нових
података и надзора у области експлоатације геотермалних ресурса.

ПРОГРАМ 0701 – УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 - Администрација, управљање и инспекцијски надзор
Функционална класификација - 450 Саобраћај
Економска класификација 411-Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – 12.291.241,62
динара
4111-Плате, додаци и накнаде запослених
Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета – 3.950.164,06 динара
Извор финансирања 07 10 -Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког
буџета за поверене послове - 8.341.077,56 динара
Средства су планирана за исплату плата, додатака и накнаде запослених.
Економска класификација 412-Социјални доприноси на терет послодавца – 2.200.132,25
динара
4121-Допринос за пензијско и инвалидско осигурање - 1.474.949,00 динара
Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета - 474.019,69 динара
Извор финансирања 07 10 - Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког
буџета за поверене послове - 1.000.929,31 динара
Средства су планирана за исплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет
послодавца.
4122-Допринос за здравствено осигурање - 632.998,94 динара
Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета - 203.433,45 динара
Извор финансирања 07 10 - Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког
буџета за поверене послове - 429.565,49 динара
Средства су планирана за исплату доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца.
4123-Допринос за незапосленост - 92.184,31 динара
Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета - 29.626,23 динара
Извор финансирања 07 10 - Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког
буџета за поверене послове - 62.558,08 динара
Средства су планирана за исплату доприноса за незапосленост на терет послодавца.
Економска класификација 413-Накнаде у натури – 62.611,92 динара
4131-Накнаде у натури
Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета-62.611,92 динара
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.
Економска класификација 414-Социјална давања запосленима – 430.000,00 динара
4141- Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова
Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета – 300.000,00 динара
Ови расходи се односе на накнаде за породиљско боловање, боловање преко 30 дана и
инвалидност рада другог степена.
4143-Отпремнине и помоћи
Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета - 100.000,00 динара

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.
4144-Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи
запосленом
Извор финансирања 01 00- Приходи из буџета – 30.000,00 динара
Планирана су средства за финансијску помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже
породице и за остале помоћи запосленим радницима.
Економска класификација 415-Накнаде трошкова за запослене - 857.089,23 динара
4151-Накнаде трошкова за запослене
Извор финансирања 01 00- Приходи из буџета – 111.663,52 динара
Извор финансирања 07 10 - Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког
буџета за поверене послове – 745.425,71 динара
Планирана су средства за исплату превоза радника на посао и са посла у готовини и за друге
накнаде.
Економска класификација 422-Трошкови путовања - 40.000,00 динара
4221-Трошкови службених путовања у земљи
Извор финансирања 01 00- Приходи из буџета-40.000,00 динара
Средства се исплаћују за трошкове дневница, смештаја, превоза на службеном путу и за остале
услуге службеног пута у земљи.
Економска класификација 465-Остале дотације и трансфери - 1.636.591,81 динара
4651-Остале текуће дотације и трансфери
Извор финансирања 01 00- Приходи из буџета-525.403,24 динара
Извор финансирања 07 10 - Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког
буџета за поверене послове – 1.111.188,57 динара
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.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003 - Развој саобраћаја и путне инфраструктуре
Функционална класификација - 450 Саобраћај
Економска класификација 463 –Трансфери осталим нивоима власти - 40.000.000,00 динара
4632-Капитални трансфери осталим нивоима власти
Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета - 40.000.000,00 динара
Средства су планирана за суфинансирање реализације пројеката изградње, реконструкције и
модернизације саобраћајне инфраструктуре (саобраћајне сигнализације, бициклистичке стазе,
измештање аутобуских стајалишта са коловоза, изградње кружних токова и сл.) у сарадњи са
локалним самоуправама на територији АП Војводине.

ПРОЈЕКАТ 4004 - Уређење и надзор у области саобраћаја
Функционална класификација - 450 Саобраћај
Економска класификација 424-Специјализоване услуге - 3.000.000,00 динара
4249-Остале специјализоване услуге
Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета - 3.000.000,00 динара
Средства су планирана за израду научно-истраживачких студија које ће као резултат имати
стручне предлоге мера и активности у циљу подизања нивоа безбедности и унапређења
функционалности саобраћаја у АП Војводини.

ПРОЈЕКАТ 4005 – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНАТАЦИЈЕ ЗА ПРУГУ СУБОТИЦА-БАЈА
(ИПА ПРОЈЕКАТ: DREAM REALWAY)
Функционална класификација 450-Саобраћај
У оквиру Interreg- IPA CBC програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија одобрен је ИПА
пројекат DREAM railway, чији је циљ израда пројектно-техничке документације за пругу
Суботица – Баја. Водећи партнер на пројекту је Покрајински секретаријат за енергетику,
грађевинарство и саобраћај, а прекогранични партнер је Еврорегионална развојна агенција
ДКМТ из Сегедина. Пројекат (скраћени назив пројекта –акроним: HUSRB railway) реализује се у
оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија.
Укупан максимални буџет пројекта износи 3.585.017,40 ЕУР, од чега је за активности
Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај предвиђено
3.255.968,00 ЕУР, а за прекограничног партнера ДКМТ из Сегедина 329.049,40 ЕУР. За почетак
реализације пројекта обезбеђен је аванс у висини 15% (457.089,72 ЕУР) и рефундација
средстава по основу предфинансирања у 2017. години од стране ИПА фонда (26.609,76 ЕУР), у
износу од 483.699,48 ЕУР.
Укупно планирана средства за реализацију пројекта у 2017. години износе 70.528.477,44
динара и то из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета 10.549.741,44 динара и извора
финансирања 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ 59.978.736,00 динара, приходни конто 732300Текућа помоћ од ЕУ.

Економска класификација 421-Стални трошкови - 10.000,00 динара
4211- Трошкови платног промета и банкарских услуга
Извор финансирања 01 00- Приходи из буџета-10.000,00 динара
Средства су планирана за исплату трошкова платног промета и банкарских услуга за потребе
Пројекта.
Економска класификација 422-Трошкови путовања - 500.000,00 динара
4222-Трошкови службених путовања у иностранство
Извор финансирања 01 00- Приходи из буџета - 500.000,00 динара
Средства се исплаћују за трошкове дневница, смештаја, превоза и за остале услуге службеног
пута у иностранство за потребе Пројекта.
Економска класификација 423-Услуге по уговору - 2.200.000,00 динара
4234-Услуге информисања
извор финансирања 01 00- Приходи из буџета - 100.000,00 динара
Средства су планирана за услуге штампања, објављивање тендера и информативних огласа,
промоцију и организацију конференција у вези Пројекта и друго.
4235-Стручне услуге
извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета -2.100.000,00 динара
Планирана средства утрошиће се за услуге ревизије, адвокатске услуге, правне услуге,
финансијске услуге, као и остале стручне услуге.
Средства су планирана за ангажовање стручних особа на Пројекту као и за ангажовање ПРАГ
експерта за припрему тендерске документације, расписивање и спровођење међународног
тендера према ПРАГ поступку ЕУ за потребе Пројекте и за друге услуге за потребе Пројекта.
Економска класификација 426-Материјал - 400.000,00 динара
4261-Административни материјал
Извор финансирања 01 00- Приходи из буџета-400.000,00 динара
Средства су планирана за куповину административног материјала за поребе Пројекта.
Економска класификација 444-Пратећи трошкови задуживања - 5.000,00 динара
4441-Негативне курсне разлике
Извор финансирања 01 00- Приходи из буџета-5.000,00 динара

Средства су планирана за негативне курсне разлике.
Економска класификација 465-Остале дотације и трансфери - 67.413.477,44 динара
4651-Остале дотације и трансфери
Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета - 7.434.741,44 динара
Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ - 59.978.736,00 динара
Средства ће се трансферисати прекограничном партнеру Еврорегиналној развојној агенцији
ДКМТ из Сегедина за планиране активности у оквиру ИПА пројекта Dream railway: Израда
пројектно техничке документације за пругу Суботица-Баја HUSRB/1601/22/0002.

ПРОГРАМ 1101 – УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1005 - Администрација, управљање и надзор у области изградње
Функционална класификација - 620 Развој заједнице
Економска класификација 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - 17.582.741,84
динара
4111-Плате, додаци и накнаде запослених
Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета – 17.582.741,84 динара
Средства су планирана за исплату плата, додатака и накнаде запослених.
Економска класификација 412-Социјални доприноси на терет послодавца – 3.147.310,78
динара
4121-Допринос за пензијско и инвалидско осигурање
Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета - 2.109.929,02 динара
Средства су планирана за исплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет
послодавца.
4122-Допринос за здравствено осигурање
Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета - 905.511,20 динара
Средства су планирана за исплату доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца.
4123-Допринос за незапосленост
Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета - 131.870,56 динара
Средства су планирана за исплату доприноса за незапосленост на терет послодавца.
Економска класификација 413-Накнаде у натури - 182.573,52 динара
4131-Накнаде у натури
Извор финансирања 01 00- Приходи из буџета - 182.573,52 динара
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.
Економска класификација 414-Социјална давања запосленима - 661.030,15 динара
4141- Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова
Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета – 250.000,00 динара
Ови расходи се односе на накнаде за породиљско боловање, боловање преко 30 дана,
инвалидност рада другог степена.
4143-Отпремнине и помоћи
Извор финансирања 01 00- Приходи из буџета – 381.030,15 динара
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.
4144-Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи
запосленом
Извор финансирања 01 00- Приходи из буџета – 30.000,00 динара
Планирана су средства за финансијску помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже
породице и за остале помоћи запосленим радницима.

Економска класификација 415-Накнаде трошкова за запослене - 484.305,23 динара
4151-Накнаде трошкова за запослене
Извор финансирања 01 00- Приходи из буџета - 484.305,23 динара
Планирана су средства за исплату превоза радника на посао и са посла у готовини и за друге
накнаде.
Економска класификација 422-Трошкови путовања - 40.000,00 динара
4221-Трошкови службених путовања у земљи
Извор финансирања 01 00- Приходи из буџета - 40.000,00 динара
Средства се исплаћују за трошкове дневница, смештаја, превоза на службеном путу и за остале
услуге службеног пута у земљи.
Економска класификација 465-Остале дотације и трансфери - 2.377.852,47 динара
4651-Остале текуће дотације и трансфери
Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета - 2.377.852,47 динара
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.
Економска класификација 483-Новчане казне и пенали по решењу судова - 800.000,00 динара
4831-Новчане казне и пенали по решењу судова
Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета - 800.000,00 динара
Издаци су планирани за исплату новчаних казни и пенала по решењу судова.
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