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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА 

ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 2019 . године 



 

 

 
I ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ   ГОДИНА 

 
 

Планирана су средства у укупном износу од 1.068.670.361,27 динара, и то за: 

ПРОГРАМ  0404 УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  планирана су средства у укупном 
износу од 770.310.957,15 динара, за: 
 
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 Администрација, управљање и надзор 
Функционална класификација 560  
Заштита животне средине некласификована на другом месту 
Извор финансирања 01 00  
Општи приходи и примања  буџета –  извор 01                            85.743.909,69 динара 
 
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 Управљање и промоција 
Функционална класификација 560  
Заштита животне средине некласификована на другом месту 
Извор финансирања 01 00 
Општи приходи и примања  буџета –  извор 01                            1.500.000,00 динара 
 
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ  1003   Мониторинг и информациони систем животне средине 
Функционална класификација 560  
Заштита животне средине некласификована на другом месту 
Извор финансирања 01 00  
Општи приходи и примања  буџета –  извор 01                            86.450.000,00 динарa 
 
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004  Сузбијање штетних организама у животној средини 
Функционална класификација 560  
Заштита животне средине некласификована на другом месту 
Извор финансирања 01 00  
Општи приходи и примања  буџета –  извор 01                            319.400.000,00 динара 
 
ПРОЈЕКАТ  5005 ЗАШТИТА ПРИРОДЕ ОД ИНВАЗИВНИХ ВРСТА – PROTECT 
Nature Protection from Invasive Plant Species, Acronym:  PROTECT, Project ID: HUSRB/1602/12/0132  
Функционална класификација 560  
Заштита животне средине некласификована на другом месту 
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине- 
 
Извор финансирања 01 00  
Општи приходи и примања  буџета –  извор 01                                   5.593.875,00 динара 
Извор финансирања 56 00  
Финансијска помоћ ЕУ                                                                              13.413.920,11 динара 
Извор финансирања 15 00 
Неутрошена средства донација из ранијих година                            2.499.252,35 динара 
 
ПРОЈЕКАТ 5006 ПРОШИРЕЊЕ САДРЖАЈА НА ТЕРМАЛНОМ БАЗЕНУ НА ПАЛИЋУ, МУШКИ ШТРАНД 
Функционална класификација 560  
Заштита животне средине некласификована на другом месту 
Извор финансирања 01 00  
Општи приходи и примања  буџета –  извор 01                             250.000.000,00 динара 



 

    
 
ПРОЈЕКАТ 7007 „ЈАЧАЊЕ ОБРАЗОВНИХ КАПАЦИТЕТА У ОБЛАСТИ ИНЖЕЊЕРСТВА БУКЕ И 
ВИБРАЦИЈЕ РАЗВОЈЕМ КОМПЕТЕНЦИЈА И САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ИНТЕРЕСНИХ ГРУПА -СЕНВИБЕ“ 
598241-ЕПП-1-2018-1-РС-ЕППКА2-ЦБХЕ-ЈП 
Извор финансирања 56 00  
Финансијска помоћ ЕУ                                                                            5.010.000,00 динара 
 
ПРОГРАМ 0405 ЗАШТИТА ПРИРОДЕ ГЛАВА 00 планирана су средства у укупном износу  
од 9.336.390,43 динара, за: 
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 Заштита природе 
Функционална класификација 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика 
Извор финансирања 01 00  
Општи приходи и примања  буџета –  извор 01                            6.000.000,00 динара 
 
ПРОЈЕКАТ 0405 
4009 Очување кључних животињских  вста Панонских степа у пограничном региону између 
Мађарске и Србије – PANNONSTEPPES-ID HUSRB/1602/12/0132 
Функционална класификација 560  
Заштита животне средине некласификована на другом месту 
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине- 
 
Извор финансирања 01 00  
Општи приходи и примања  буџета –  извор 01                                         37.663,00 динара 
Извор финансирања 56 00  
Финансијска помоћ ЕУ                                                                                  2.270.348,75 динара 
Извор финансирања 15 00 
Неутрошена средства донација из ранијих година                                 428.378,68 динара 
 
ПРОГРАМ 1101 УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ  
планирана су средства у укупном износу од 129.764.947,73 динара, за: 
Функционална класификација 620 Развој заједнице 
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002  
Администрација, управљање и надзор у области просторног планирања  
Извор финансирања 01 00  
Општи приходи и примања  буџета –  извор 01                                   29.664.947,73 динара 
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003   
Израда, доношење и имплементација планске документације 
Извор финансирања 01 00  
Општи приходи и примања  буџета –  извор 01                                  89.100.000,00 динара 
 
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004   
Подршка ЈЛС, осталим нивоима власти и невладиним организацијама у изради планске 
документације, пројектно техничке документације и урбанистичко-техничке документације у 
области просторног и урбанистичког планирања 
Извор финансирања 01 00  
Општи приходи и примања  буџета –  извор 01                                     11.000.000,00 динара 
 

УКУПНО ПРИХОДИ ЗА РАЗДЕО 12 00 ГЛАВА 00                                    909.412.295,31 динар 
 
 
 



 

Покрајински буџетски фонд за заштиту животне средине 
ПРОГРАМ 0405 ЗАШТИТА ПРИРОДЕ ГЛАВА 01 планирана су средства у укупном износу од 
3.123.265,00 динара, за: 
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 
Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода 
Функционална класификација  
560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 
Извор финансирања 01 00  
Општи приходи и примања  буџета –  извор 01                                               500.000,00 динара 
Извор финансирања 13 02                                                       
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                 
- наменски приходи          
                       
Приходни конто - 311712 Пренета неутрошена  
средства за посебне намене                                                                                2.623.265,00 динара 
================================================================================ 
УКУПНО ПРИХОДИ ЗА РАЗДЕО 12 ГЛАВА 01                                                    3.123.265,00 динарa 
________________________________________________________________________________ 
 
 
РАЗДЕО 12 ГЛАВА 02    
ПРОГРАМ 0405 ЗАШТИТА ПРИРОДЕ 
560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 

Приходи, пренета неутрошена средства из ранијих година за 2019. годину  планирана су у 

укупном износу од 156.134.800,96 динара, а планирају се из следећих извора: 

 
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003  Заштита природе и природних добара на територији Аутономне 
покрајине Војводине 
 
01 00 Општи приходи и примања  буџета –  извор 01  – 791111 Приходи из буџета                                                      
                                                                                                                                              94.500.389,44 динара 

03 00 Социјални доприноси  - 771111 Меморандумске  
Ставке за рефундацију расхода                                                                                    2.216.385.00 динара 
 
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника  -  
оствариће се на синтетичким контима                                                                                                                                                                                                                                                          
742131-Приход од продаје добара и услуга од стране тржишних организација   
у корист буџета АП Војводине                                                                                        4.000.000,00 динара 
742132 – Приход од давања у закуп односно на коришћење  
непокретности у државној својини који користе АП Војводина                              200.000,00 динара 
745131 –  Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа АП Војводина        409.332,74 динара                                                                               
742231- Административне таксе у корист нивоа АП Војводина                           7.672.405,72 динара 
 
Укупно 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника  -  
оствариће се на синтетичким контима:                                                                 12.281.738,46 динара 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година –  
додатна средства – 321311 – Нераспоређен вишак прихода и примања  
из ранијих година у износу од                                                                                       2.701.362,27 динара  
 
Укупно програмска активност 1003:                                                                      111.699.875,17 динара                                                                                                                                  



 

 
 
ПРОЈЕКТНА АКТИВНОСТИ 1004 Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују 
људи 
 
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година - 311712                    1.050.030,03  динара 
Пренета неутрошена средства за посебне намене 
Укупно                                                                                                                                 1.050.030,03  динара 
 
 
ПРОЈЕКАТ  4005 Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере  
„Мура-Драва-Дунав“  
"Transboundary Management Programme for the planned  
5-country Biosphere Reserve “Mura-Drava-Dunav” within the 
Danube Transnational Programme” (DTP 1-259-2.3 – coop MDD)  
 - "Програм прекограничног управљања за планирани  
резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав“ "  
 
01 00  Општи приходи и примања  буџета –  извор 01  –  
791111 Приходи из буџета                                                                                              7.925.000,00 динара                                        
56 00  Финансијска помоћ ЕУ - 732321 Текуће помоћи од ЕУ у 
 корист нивоа АП Војводине                                                                                            3.841.262,75  динара 
15 00   Неутрошена средства донација из ранијих година – 
Пренета неутрошена средства за посебне намене  - 311712                                  1.511.401,63 динара 
 
Укупно                                                                                                                                  13.277.664,38 динара 
 
ПРОЈЕКАТ  4006 Процена екосистемских услуга влажних подручја у прекограничном подручју  
EcoWET 2017HR-RS123 
„Wetlands Ecosystem Services Assessment in Croatia-Serbia  
EcoWET 2017HR-RS123“ 
„Процена екосистемских услуга влажних подручја у  
прекограничном подручју између Хрватске и Србије  
EcoWET 2017HR-RS123“  
 
 
01 00  Општи приходи и примања  буџета –   извор 01  –  
791111 Приходи из буџета                                                                                                   1.020.000,00 динара                                           
56 00  Финансијска помоћ ЕУ – 732321 Текуће помоћи од ЕУ у 
 корист нивоа АП Војводине                                                                                                1.762.500,00  динара 
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година 
 – 311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене                                       228.017,58  динара 
   
Укупно                                                                                                                                     3.010.517,58 динара 
                      
        
ПРОЈЕКАТ  4008 Активна Сензор мрежа за мониторинг и евалуацију окружења  
SeNs Wetlands HR-RS135   
 
"Active SEnsor monitoring Network and environmental  
evaluation for protection and wiSe use of WETLANDS and  
other surface waters SeNs Wetlands HR-RS135                                                                            



 

„Активна Сензор мрежа за мониторинг и евалуацију  
окружења ради заштите и сврсисходне употребе влажних 
 станишта и других површинских вода“           
 
01 00  Општи приходи и примања  буџета –  извор 01  –  
791111 Приходи из буџета                                                                                                   2.763.000,00 динара                                                     
56 00  Финансијска помоћ ЕУ - 732321  Текуће помоћи пд ЕУ у 
 корист нивоа АП Војводине                                                                                                1.270.625,00 динара 
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година                                            2.527.285,67  динара 
– 311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене   
 
Укупно                                                                                                                                    6.560.910,67 динара 
 
 
 
Пројекат 4010 „Заштита кључних животињских врста Панонских степа у прекограничном подручју 
PANNONSTEPPES HUSRB/1602/12/0065“  
 
„Заштита кључних животињских врста Панонских степа  
 у прекограничном подручју између Мађарске  и Србије PANNONSTEPPES HUSRB/1602/12/0065“  
„Conservation of key animal species of Pannonian Steppes  
in a border region between Hungary and Serbia PANNONSTEPPES HUSRB/1602/12/0065“ 
 
56 00  Финансијска помоћ ЕУ - 732321 Текуће помоћи од ЕУ у 
 корист нивоа АП Војводине                                                                                              8.507.091,25  динара 
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година                                           
– 311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене                                    1.348.986,88  динара  
 

Укупно                                                                                                                                   9.856.078,13 динара 
 
Пројекат 4011 „Управљање инвазивним биљним врстама у сливу реке Саве SAVATIES DTP2-096-
2.3“ 
 
„Мрежа за биодиверзитет, адаптацију, одрживост и интеграцију NATURA2000 у  
сливу реке Саве SAVATIES DTP2-096-2.3“ 
– “Preserving Sava River Basin Habitats through Transnational Management of Invasive Alien Species  
SAVATIES DTP2-096-2.3” 
 
01 00  Општи приходи и примања  буџета –  извор 01   
791111 Приходи из буџета                                                                                               9.402.400,00 динара                                                                                                                                                                                                                                                                           
56 00  Финансијска помоћ ЕУ - 732321 Текуће помоћи пд ЕУ у 
 корист нивоа АП Војводине                                                                                             1.277.325,00 динара 
 
Укупно                                                                                                                                   10.679.725,00 динара 
=====================================================================================          
УКУПНО РАЗДЕО 12 ГЛАВА 02                                                                                     156.134.800,96 динарa 
===================================================================================== 
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12                                                                                             1.068.670.361,27 ДИНАРA 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 



 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 

I ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ 
РАНИЈИХ ГОДИНА 

 
 
 

ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА ПА/ПЈ 

(назив и шифра) 

 

 

НАМЕНА 

(ек. 

класификација) 

 

 

ПРЕДЛОЖЕН  

ИЗНОС 

ПРОМЕНЕ 

 

МЕТОДОЛОГИЈА 

ПРОЦЕНЕ 

ПРЕДЛОЖЕНОГ 

ИЗНОСА  

(начин 

утврђивања) 

 

 

ПЛАНИРАНИ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

15 00 
Неутрошена 

средства 
донација из 

ранијих година 

ПРОГРАМ  0404 
УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
ПРОЈЕКАТ 5005 
ЗАШТИТА ПРИРОДЕ ОД 
ИНВАЗИВНИХ ВРСТА – 
PROTECT 
ФУНКЦИОНАЛНА 
КЛАСИФИКАЦИЈА  
560 Заштита животне 
средине некласификована 
на другом месту 
 
 

4222 -23.018,79 Усклађивање са 
пренетим 
 средствима 
утврђеним 
завршним 
рачуном буџета 
АП Војводине за 
2018. годину 

По 
планирним 
пројектним 
 активностима 

15 00 
Неутрошена 

средства 
донација из 

ранијих година 

ПРОГРАМ  0404 
УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
ПРОЈЕКАТ 5005 
ЗАШТИТА ПРИРОДЕ ОД 
ИНВАЗИВНИХ ВРСТА – 
PROTECT 
ФУНКЦИОНАЛНА 
КЛАСИФИКАЦИЈА  
560 Заштита животне 
средине некласификована 
на другом месту 
 
 

311712  

Пренета 
неутрошена 
средства за 

посебне 
намене  

 

 

-23.018,79 Усклађивање са 
пренетим 
 средствима 
утврђеним 
завршним 
рачуном буџета 
АП Војводине за 
2018. годину 

По 
планирним 
пројектним 
 активностима 



 

15 00 
Неутрошена 

средства 
донација из 

ранијих година 

ПРОГРАМ 0405  ЗАШТИТА 
ПРИРОДЕ                             
ПРОЈЕКАТ 4009 Очување 
кључних животињских 
врста Панонских степа у 
пограничном региону 
између Мађарске и 
Србије – PANNONSTEPPES-
ID HUSRB/1602/12/0132 
ФУНКЦИОНАЛНА 
КЛАСИФИКАЦИЈА  
560 Заштита животне 
средине некласификована 
на другом месту 

4222 -30.961,32 Усклађивање са 
пренетим 
 средствима 
утврђеним 
завршним 
рачуном буџета 
АП Војводине за 
2018. годину 

По 
планирним 
пројектним 
 активностима 

15 00 
Неутрошена 

средства 
донација из 

ранијих година 

ПРОГРАМ 0405  ЗАШТИТА 
ПРИРОДЕ                             
ПРОЈЕКАТ 4009 Очување 
кључних животињских 
врста Панонских степа у 
пограничном региону 
између Мађарске и 
Србије – PANNONSTEPPES-
ID HUSRB/1602/12/0132 
ФУНКЦИОНАЛНА 
КЛАСИФИКАЦИЈА  
560 Заштита животне 
средине некласификована 
на другом месту 

311712 Пренета 
неутрошена 
средства за 

посебне 
намене  

 

 

-30.961,32 Усклађивање са 
пренетим 
 средствима 
утврђеним 
завршним 
рачуном буџета 
АП Војводине за 
2018. годину 

По 
планирним 
пројектним 
 активностима 

      

13 02 

Нераспоређен 

вишак прихода 

из ранијих 

година 

 

Раздео 11 Глава 01    
ПОКРАЈИНСКИ БУЏЕТСКИ 
ФОНД ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Програм 0405 
Заштита природе 
Програмска активност 1002 
Одрживо коришћење рибљег фонда и 
унапређење рада корисника риболовних 
вода 
ФУНКЦИОНАЛНА 
КЛАСИФИКАЦИЈА 560  
Заштита животне 
средине некласификована 
на другом месту 
 

311712 Пренета 
неутрошена 
средства за 

посебне 
намене  

 

 

2.623.265,00  

 

Пренети 

приходи из 

накнада за 

коришћење 

рибарског 

подручја на 

територији 

Аутономне 

покрајине 

Војводине из 

2018. године 

 

 

 
 



 

 

II ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

План расхода и издатака износи 1.068.670.361,27 динара и распоређен и приказан је у 

следећој табели за: 

- Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине у износу од   
909.412.295,31 динар 

- Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода 
   у износу од                                                                                                                                             
3.123.265,00 динара 

- Покрајински завод за заштиту природе у износу од                                                           
156.134.800,96  динара 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНА ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО 
ПЛАНИРАНИМ ПРОГРАМИМА, ПРОГРАМСКИМ АКТИВНОСТИМА И 
ПРОЈЕКТИМА 

 
Раздео 12 Глава 00   
ПРОГРАМ 0404  УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ  ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001  Администрација, управљање и надзор 
ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 560 Заштита животне средине некласификована на 
другом месту 
Расходи и издаци из прихода из буџета у износу од 83.864.771,69 динарa распоређују се по 
економским класификацијама на следећи начин:  
  
 
423 
01 00 
 

 
Услуге по уговору  - планирана су средства у износу од 6.900.717,03 динара.  
Приходи из буџета – 6.900.717,03 динара 

4232 
 
01 00 

Компјутерске услуге - планиране су у износу од 30.000,00 динара, намењена су за 
компјутерске услуге и друге услуге.  
Приходи из буџета – 30.000,00 динара 

 
4233 
 
 
 
01 00 
 
4234 
 
 
 
 
 
 
01 00 
 
4235 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 00 

 
Услуге образовања и усавршавања запослених - планирана су у износу од 1.100.000,00 
динара. Ова средства су планирана за образовање и стручно усавршавање запослених, 
за котизације за семинаре, стручна саветовања и друге услуге образовања и 
усавршавања запослених.  
Приходи из буџета – 1.100.000,00 динара 
 
Услуге информисања - планиране су у износу од 1.100.000,00 динара.  
Средства се планирају за услуге информисања јавности, објављивање тендера и 
информативних огласа, израду промотивног материјала, остале услуге информисања, 
штампања публикација и остале услуге штампања, за услуге медијског праћења 
активности Секретаријата ради упознавања шире јавности са значајем како заштите 
животне средине, тако и урбанизмом и просторним планирањем на територији 
Аутономне покрајине Војводине. 
Приходи из буџета – 1.100.000,00 динара 
 
Стручне услуге – планиране су у износу од  4.650.717,03  динара, намењене су за накнаде 
члановима комисија ван редова запослених и то за: Техничку комисију за оцену Студије 
о процени утицаја на животну средину, Техничку комисију за оцену услова утврђених у 
нацрту интегрисане дозволе, трошкови других техничких комисија, уговора о делу, 
привремених и повремених послова,услуге узорковања и хемијске анализе,услуге 
консалтинга, услуге израде и одржавања WEB портала секретаријата и друге стручне 
услуге за потребе Секретаријата. 
У складу са Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени 
гласник РС'',број 135/2004 и 88/2010), предвиђено је да надлежни орган у поступку 
издавања интегрисане дозволе, за оцену нацрта интегрисане дозволе образује Техничку 
комисију, док је чланом 33. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени 
гласник РС", бр. 135/04 и 36/09) предвиђено је да носилац пројекта сноси трошкове рада 
техничке комисије. Трошкови рада Техничке комисије инвеститор ће уплаћивати на 
рачун општих прихода буџета АП Војводине. 
Приходи из буџета – од  4.650.717,03  динара    



 

 
4239  
01 00 
 

 
Остале опште услуге – планиране су у износу од 20.000,00 динара. 
Приходи из буџета – 20.000,00 динара 
 
 

Намена Предложен 
износ 

Методологоја 
процене 

предложеног износа 
(начин утврђивања) 

Планирани начин 
реализације 

Услуге по 
уговору 

6.900.717,03 На бази стварних 
месечних трошкова у 
2018. години 

Месечна исплата 
у складу са 
уговорима, 
спроведеним 
поступцима ЈН и 
решењима 

 

 
423 
01 00 
 

 
Услуге по уговору  - планирана су средства у износу од 5.920.717,03 динара.  
Општи приходи и примања  буџета –  извор 01 – 5.920.717,03 динара 

4232 
 
01 00 

Компјутерске услуге - планиране су у износу од 30.000,00 динара, намењена су за 
компјутерске услуге и друге услуге.  
Општи приходи и примања  буџета –  извор 01 – 30.000,00 динара 

 
4233 
 
 
 
01 00 
 
4234 
 
 
 
 
 
 
01 00 
 
4235 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Услуге образовања и усавршавања запослених - планирана су у износу од 600.000,00 
динара. Ова средства су планирана за образовање и стручно усавршавање запослених, 
за котизације за семинаре, стручна саветовања и друге услуге образовања и 
усавршавања запослених.  
Општи приходи и примања  буџета –  извор 01 – 600.000,00 динара 
 
Услуге информисања - планиране су у износу од 1.100.000,00 динара.  
Средства се планирају за услуге информисања јавности, објављивање тендера и 
информативних огласа, израду промотивног материјала, остале услуге информисања, 
штампања публикација и остале услуге штампања, за услуге медијског праћења 
активности Секретаријата ради упознавања шире јавности са значајем како заштите 
животне средине, тако и урбанизмом и просторним планирањем на територији 
Аутономне покрајине Војводине. 
Општи приходи и примања  буџета –  извор 01 – 1.100.000,00 динара 
 
Стручне услуге – планиране су у износу од  4.170.717,03  динара, намењене су за накнаде 
члановима комисија ван редова запослених и то за: Техничку комисију за оцену Студије 
о процени утицаја на животну средину, Техничку комисију за оцену услова утврђених у 
нацрту интегрисане дозволе, трошкови других техничких комисија, уговора о делу, 
привремених и повремених послова,услуге узорковања и хемијске анализе,услуге 
консалтинга, услуге израде и одржавања WEB портала секретаријата и друге стручне 
услуге за потребе Секретаријата. 
У складу са Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени 
гласник РС'',број 135/2004 и 88/2010), предвиђено је да надлежни орган у поступку 
издавања интегрисане дозволе, за оцену нацрта интегрисане дозволе образује Техничку 
комисију, док је чланом 33. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени 
гласник РС", бр. 135/04 и 36/09) предвиђено је да носилац пројекта сноси трошкове рада 
техничке комисије. Трошкови рада Техничке комисије инвеститор ће уплаћивати на 
рачун општих прихода буџета АП Војводине. 



 

01 00 
 
4239  
01 00 
 

Општи приходи и примања  буџета –  извор 01 – од  4.170.717,03  динара    
 
Остале опште услуге – планиране су у износу од 20.000,00 динара. 
Општи приходи и примања  буџета –  извор 01 – 20.000,00 динара 
 
 

Намена Предложен 
износ 

Методологоја 
процене 

предложеног износа 
(начин утврђивања) 

Планирани начин 
реализације 

Услуге по 
уговору 

5.920.717,03 На бази стварних 
месечних трошкова у 
2018. години 

Месечна исплата 
у складу са 
уговорима, 
спроведеним 
поступцима ЈН и 
решењима 

 

  

 
482 
 
01 00 
 

    
Порези, обавезне таксе, казне и пенали - планирана су средства у износу од 9.700,00 
динара. 
Приходи из буџета – 9.700,00 динара 
 

4821 
 
01 00 

Остали порези – планирана су средства у износу од 3.100,00 динара за плаћање 
осталих пореза. 
Приходи из буџета –3.100,00 динара 
 

4822 
01 00 

Обавезне таксе – планиран су средства у износу од 3.300,00 динара. 
Приходи из буџета – 3.300,00 динара 

4823 
01 00 

Новчане казне и пенали - планирана су средства у износу од 3.300,00 динара. 
Приходи из буџета – 3.300,00 динара 
 

Намена Предложен 
износ 

Методологоја процене 
предложеног износа 
(начин утврђивања) 

Планирани начин 
реализације 

Порези, 
обавезне таксе, 
казне и пенали 

9.700,00 На бази планираних 
месечних трошкова у 
2018. години 

Исплата  у складу са 
решењима 

 

 
 
482 
 
01 00 
 

    
Порези, обавезне таксе, казне и пенали - планирана су средства у износу од 
39.700,00 динара. 
Општи приходи и примања  буџета –  извор 01 – 39.700,00 динара 
 

4821 
 
01 00 

Остали порези – планирана су средства у износу од 33.100,00 динара за плаћање 
осталих пореза и трошкова регистрације возила за потребе инспекцијске службе. 
Општи приходи и примања  буџета –  извор 01 – 33.100,00 динара 
 

4822 
01 00 

Обавезне таксе – планиран су средства у износу од 3.300,00 динара. 
Општи приходи и примања  буџета –  извор 01 – 3.300,00 динара 



 

4823 
01 00 

Новчане казне и пенали - планирана су средства у износу од 3.300,00 динара. 
Општи приходи и примања  буџета –  извор 01 – 3.300,00 динара 
 

Намена Предложен 
износ 

Методологоја процене 
предложеног износа 
(начин утврђивања) 

Планирани начин 
реализације 

Порези, 
обавезне таксе, 
казне и пенали 

39.700,00 На бази планираних 
месечних трошкова у 
2018. години 

Исплата  у складу са 
решењима 

 

 
 
 
ПРОГРАМ 0404 УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003  Мониторинг и информациони систем животне средине 
ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА  
560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 
Расходи и издаци из прихода из буџета у износу од 86.000.000,00 динара распоређују се по 
економским класификацијама на следећи начин:  

          
     423 
    01 00 
 
     4232 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        01 00 
 
424 
01 00 
 
4246 
 
 
 
 
 
 
 

 
Компјутерске услуге - планирана су средства у износу од 5.450.000,00 динара. 
Приходи из буџета –  5.450.000,00 динара 
 
Услуге за одржавање софтвера планирана су средства у износу од 5.450.000,00 
динара за:  
Одржавање лиценци за софтверске пакете (ESRI ArcGIS)  
Одржавање лиценци за firewall уређај 
Оспособљавање централног софтвера за прикупљање и обраду података из локалне 
мреже аутоматског мониторинга квалитета ваздуха у АПВ 
 
У складу са чланом 5. Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета 

ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 11/10, 75/10, 63/13) надлежни орган АПВ је 

дужан да обезбеди, за територију Војводине, одржавање мерних места, мерних 

инструмената са пратећом опремом, и опреме за пријем и пренос података, у циљу 

обезбеђивања захтева у погледу квалитета података који се користе за оцењивање 

квалитета ваздуха. Члан 6. исте Уредбе - надлежни орган АПВ дужан је да обезбеди 

одржавање мерних места, мерних инструмената и опреме за праћење и пренос 

података на начин којим ће се обезбедити њихова пројектована функционалност.) 

Приходи из буџета –  5.450.000,00 динара 
 
Специјализоване услуге - планирана су средства у износу од 46.823.808,60 динара. 
Приходи из буџета –  46.823.808,60 динара 
 
Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге - планирана су средства у 
износу од 46.823.808,60 динара за: 
I Годишњи програм мониторинга квалитета животне средине на територији 
Војводине 
У складу са чланом 69. Закона о заштити животне средине („Службенигласник РС“, 
бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009-др. закон, 43/2011-одлука УС и 
14/2016) и чланом 25. Закона о утврђивању надлежности АПВ („Службени гласник 
РС“,  бр. 99/2009, 67/2012-одлука УС), АПВ преко својих органа, обезбеђује 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

континуалну контролу и праћење стања животне средине (мониторинг) и доноси 
програм мониторинга за своју територију. Мониторинг се врши систематским 
мерењем, испитивањем и оцењивањем индикатора стања и загађења животне 
средине које обухвата праћење природних фактора, односно промена стања и 
карактеристика животне средине, и то: ваздуха, воде, земљишта, шума, 
биодиверзитета, флоре и фауне, елемената климе, озонског омотача, нејонизујућег 
зрачења, буке, отпада.  
Мониторинг, који спроводе овлашћене научне и стручне институције, обухвата: 
 
 1. Контролу квалитета непољопривредног земљишта 
У складу са чланом члан 5. Уредбе о програму систематског праћења квалитета 
земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и 
методологији за израду ремедијационих програма („Службени гласник РС“, бр. 
88/2010), локална мрежа локалитета за праћење квалитета земљишта успоставља се 
за праћење квалитета земљишта на нивоу Аутономне покрајине.  
 
 2. Мониторинг аерополена у амбијенталном ваздуху 
У складу са чланом 69. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, 
бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009-др. закон, 43/2011-одлука УС и 
14/2016) и чланом 25. Закона о утврђивању надлежности АПВ („Службени гласник 
РС“, бр. 99/2009, 67/2012-одлука УС), АПВ преко својих органа, обезбеђује 
континуалну контролу и праћење стања животне средине (мониторинг) и доноси 
програм мониторинга за своју територију. Мониторинг се врши систематским 
мерењем, испитивањем и оцењивањем индикатора стања и загађења животне 
средине које обухвата праћење природних фактора, односно промена стања и 
карактеристика животне средине, и то: ваздуха, воде, земљишта, шума, 
биодиверзитета, флоре и фауне, елемената климе, озонског омотача, нејонизујућег 
зрачења, буке, отпада. 
У складу са чланом 16. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 
36/2009 и 10/2013), а у случајевима када постоји основана сумња да је дошло до 
загађења ваздуха које може нарушити здравље људи и/или животну средину, морају 
се обавити наменска мерења нивоа загађујућих материја. Мерења посебне намене 
надлежни орган АПВ обавља преко овлашћеног правног лица. Полен по Закону спада 
у загађења из природних извора. 
На неопходност мониторинга полена у ваздуху указала је Светска здравствена 
организација (WHO) званичним закључцима састанка на тему „Phenology and Huмan 
Health: Allergic Disorders“ који је одржан у Риму 2003. године. WHO потврђује да је 
аерополен битан узрочник алергијских реакција током последњих 50 година и 
резултати мониторинга аерополена омогућавају проучавање, превенцију, 
дијагностиковање па и лечење поленских алергија.  
Планира се за 2018. годину мониторинг полена у ваздуху праћењем полена 24 
биљних алергених врста у ваздуху на пет мерних места на територији АПВ да би 
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине као надлежни 
орган аутономне покрајине доставио комплетне податке о резултатима мониторинга 
алергеног полена Агенцији за заштиту животне средине на основу Члана 15. Закона о 
заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/2009 и 10/2013).    
 
3. Мониторинг буке у животној средини 
У складу са  члан 7. Закона о заштити од буке у животној средини („Службени гласник 
РС“, бр. 36/09 и 88/10) АПВ утврђује мере и услове заштите од буке, односно звучне 
заштите у плановима, програмима и пројектима и обезбеђује финансирање 
мониторинга буке у животној средини на својој територији.  
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II Aнализе садржаја и хемијског састава суспендованих честица (PM10) – У 
аутоматским станицама Зрењанин, Сомбор и Кикинда, неопходно је обезбедити 
лабораторијске анализе садржаја суспендованих честица, као и додатне анализе 
њиховог хемијског састава. У PM10 фракцији суспендованих честица неопходно је 
извршити анализу тешких метала и полицикличних ароматичних угљоводоника, у 
складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха 
(„Службени гласник РС“, бр. 11/10, 75/10, 63/13.   
   
III Тестови еквиваленције за нереферентну методу за мерење суспендованих 
честица PM10 

За мерење суспендованих честица у АС Суботица користи се нереферентна метода 
ортогоналног распршења светлости (Grimm EDM-180). У складу са Уредбом о 
условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха – Прилог V - Референтне 
методе мерења концентрација сумпордиоксида, азот диоксида и оксида азота, 
суспендованих честица (PM10, PM2.5), олова, бензена, угљен моноксида и 
приземног озона, Одељак B –Доказивање еквивалентности („Службени гласник 
РС“, бр. 11/10, 75/10, 63/13), за суспендоване честице може се користити било која 
друга метода за коју се може доказати да је у сагласности са референтном методом. 
Резултати који се добију нереферентном методом морају се кориговати тако да буду 
еквивалентни резултатима референтне методе. Стога је неопходно извршити тест 
еквиваленције за нереферентну методу за суспендоване честице у аутоматској 
станици Суботица. Тест еквиваленције за нереферентну методу је неопходно 
урадити у 4 сезонска циклуса.  
Масене концентрације PM10фракције суспендованих честица биће одређене 
нереферентном методом ортогоналног распршења светлости помоћу аутоматског 
анализатора Grimm EDM-180, трајно инсталираног у аутоматској станици Суботица. 
Дневни узорци PM10 фракције суспендованих честица ће бити сакупљани 
референтним сакупљачима Sven Leckel у складу са захтевима референтне 
нормиране гравиметријске методе.  
Приходи из буџета – 46.823.808,60 динара 

 

Намена Предложен  
износ 

Методологија 
процене 

предложеног износа 
(начин утврђивања) 

Планирани 
начин 

реализације 

Специјализова
не услуге 

46.823.808,60 На бази реализованих 
услуга мониторинга у 
2018. години и 
истраживања 
тржишта 

Исплата у 
складу са 
уговорима  за 
2018. годину и 
након 
спроведеног 
поступка ЈН 
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01 00  

 
 
Текуће поправке и одржавање - планирана су средства у износу од 
24.379.687,34 динара. 

 Приходи из буџета – 24.379.687,34 динара 
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Текуће поправке и одржавање опреме - планирана су средства у износу од 
24.379.687,34 динара. Средства се планирају за поправку и одржавање опреме за 
очување животне средине – опрема за праћење квалитета ваздуха на нивоу 
Aутономне покрајине  
1. Локална мрежа мерних станица квалитета ваздуха на територији АПВ 
-  На основу члана 15. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 75/09, 
10/13) локална мрежа мерних станица и/или мерних места успоставља се за 
праћење квалитета ваздуха на нивоу аутономне покрајине. У складу са чланом 5. 
Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени 
гласник РС“, бр. 11/10, 75/10, 63/13) надлежни орган АПВ је дужан да обезбеди, за 
територију Војводине, одржавање мерних места, мерних инструмената са пратећом 
опремом, и опреме за пријем и пренос података, у циљу обезбеђивања захтева у 
погледу квалитета података који се користе за оцењивање квалитета ваздуха. У 
складу са чланом 6. исте Уредбе надлежни орган АПВ дужан је да обезбеди 
одржавање мерних места, мерних инструмената и опреме за праћење и пренос 
података на начин којим ће се обезбедити њихова пројектована функционалност. 

 
2. IT опрема из пројекта „ EIONET“ (хардвер и софтвер) и остала IT опрема  - на 
основу члана 28., став 6., Закона о утврђивању надлежности АПВ („Службени 
гласник РС“, бр. 99/09, 67/12-одлука УС) - АПВ образује информациони систем за 
заштиту и унапређење животне средине, као део јединственог информационог 
система Републике Србије. 
 

3. Оспособљавање локалних јединица за прикупљање и обраду података у 
ЛМАМКВ-АПВ – На основу члан 5. Уредбе о условима за мониторинг и захтевима 
квалитета ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 11/10, 75/10, 63/13) надлежни орган 
АПВ је дужан да обезбеди, за територију Војводине, одржавање мерних места, 
мерних инструмената са пратећом опремом, и опреме за пријем и пренос података, 
у циљу обезбеђивања захтева у погледу квалитета података који се користе за 
оцењивање квалитета ваздуха. Члан 6. исте Уредбе - надлежни орган АПВ дужан је 
да обезбеди одржавање мерних места, мерних инструмената и опреме за праћење 
и пренос података на начин којим ће се обезбедити њихова пројектована 
функционалност. 
Приходи из буџета – 24.379.687,34 динара 

 

Намена Предложен 
износ 

Методологоја процене 
предложеног износа 
(начин утврђивања) 

Планирани 
начин 

реализације 

Текуће 
поправке и 
одржавање 

24.379.687,34 На бази стварних  трошкова 
а у складу са тржишним 
ценама 

Исплата у 
складу са 
уговорима  за 
2018. годину 
након 
спроведеног 
поступка ЈН 

 

 
512                   Машине и опрема  - планирана су средства у износу од 4.346.504,06 динара.  
01 00                  Приходи из буџета – 4.346.504,06 динара                
                   



 

5124           Медицинска и лабораторијска опрема – средства се планирају у износу од 
4.346.504,06 динара за набавку уређаја за праћење квалитета ваздуха 
(анализатора) у аутоматским станицама. 
У складу са чланом члан 15. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 
75/09, 10/13) – локална мрежа мерних станица и/или мерних места успоставља се 
за праћење квалитета ваздуха на нивоу аутономне покрајине; члан 5. Уредбе о 
условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС“, 
бр. 11/10, 75/10, 63/13) надлежни орган АПВ је дужан да обезбеди, за територију 
Војводине, одржавање мерних места, мерних инструмената са пратећом опремом, 
и опреме за пријем и пренос података, у циљу обезбеђивања захтева у погледу 
квалитета података који се користе за оцењивање квалитета ваздуха. Члан 6. исте 
Уредбе - надлежни орган АПВ дужан је да обезбеди одржавање мерних места, 
мерних инструмената и опреме за праћење и пренос података на начин којим ће 
се обезбедити њихова пројектована функционалност.) 

01 00                  Приходи из буџета – 4.346.504,06 динара 
 

Намена Предложен 
износ 

Методологоја 
процене 

предложеног 
износа (начин 
утврђивања) 

Планирани начин 
реализације 

Медицинска и 
лабораторијска 
опрема 

4.346.504,06 На бази стварних  
потреба  а у складу са 
тржишним ценама 

Исплата у складу са 
уговором  из 2019. 
године након 
спроведеног поступка 
ЈН 

                                 
515 
01 00 
 

 
Нематеријална имовина  - планирана су средства у износу од 5.000.000,00 динара.  
Приходи из буџета – 5.000.000,00 динара 
 

5151 Нематеријална имовина – планирају се средства у износу од 5.000.000,00 динара 
Софтверски пакет за моделовање квалитета ваздуха 
 
С обзиром да су на располагању резултати мониторинга за дужи низ година, уз 
напомену да не постоји адекватна просторна покривеност мерењима, неопходно је 
укључити моделовање у оцени квалитета ваздуха за целу територију АП Војводине. 
Моделовањем ће се обезбедити потпуна просторна покривеност у оцени квалитета 
ваздуха и остварити знатна финансијска уштеда у наредном периоду. Укључивањем 
моделовања ће се обезбедити боље разумевање емисионих извора, узрока и процеса 
који одређују квалитет ваздуха. Изузетан значај моделовања, поред управљања 
квалитетом ваздуха, је у припреми акционих планова управљања квалитетом ваздуха. 
  

 
    01 00                       Приходи из буџета – 5.000.000,00 динара 

 

Намена Предложен 
износ 

Методологоја 
процене предложеног 

износа (начин 
утврђивања) 

Планирани 
начин 

реализације 

Нематеријална 
имовина 

5.000.000,00 На бази стварних  
трошкова а у складу са 
тржишним ценама 

Исплата у складу 
са уговорима  за 
2019. годину 



 

 

ПРОГРАМ 0404 УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003  Мониторинг и информациони систем животне средине 
ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА  
560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 
Расходи и издаци из прихода из буџета у износу од 86.450.000,00 динара распоређују се по 
економским класификацијама на следећи начин:  

          
 
     423 
    01 00 
 
     4232 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        01 00 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Услуге по уговору  - планирана су средства у износу од 2.950.000,00 динара. 
Општи приходи и примања  буџета –  извор 01 –  2.950.000,00 динара 
 

Компјутерске услуге   планирана су средства у износу од 2.950.000,00 динара за:  
Одржавање лиценци за софтверске пакете (ESRI ArcGIS)  
Одржавање лиценце за Геопортал 
У складу са чланом 5. Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета 

ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 11/10, 75/10, 63/13) надлежни орган АПВ је 

дужан да обезбеди, за територију Војводине, одржавање мерних места, мерних 

инструмената са пратећом опремом, и опреме за пријем и пренос података, у циљу 

обезбеђивања захтева у погледу квалитета података који се користе за оцењивање 

квалитета ваздуха. Члан 6. исте Уредбе - надлежни орган АПВ дужан је да обезбеди 

одржавање мерних места, мерних инструмената и опреме за праћење и пренос 

података на начин којим ће се обезбедити њихова пројектована функционалност.) 

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је 2017. године 

купио и инсталирао програм Геопортал намењен за размену, приступ и коришћење 

просторних података од стране покрајинских органа управе и институција с 

територије АПВ, и за јавни приказ дела тих података. 

Да бисмо обезбедили даље сакупљање, обраду и приказ информација за целу 

територију АПВ и да бисмо обезбедили да у току 2019. године постојећи систем 

буде функционалан, морамо да обезбедимо средства за (годишње) одржавање 

лиценце за Геопортал. Кроз одржавање ове лиценце ћемо добити и нове верзије 

тог програмског пакета (тзв. надоградњу тј. „upgrade“ производа) како их 

произвођач тог софтвера (ESRI) буде објављивао. 

 –  извор 01 –  2.950.000,00 динара 
 
 

ПА/ПЈ 
(назив и 
шифра) 

НАМЕНА 
(ек. 

класифик
ација) 

ПРЕДЛОЖЕН  
ИЗНОС 

ПРОМЕНЕ 

МЕТОДОЛОГИЈА 
ПРОЦЕНЕ 

ПРЕДЛОЖЕНОГ 
ИЗНОСА  
(начин 

утврђивања) 

ПЛАНИРАНИ 
НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      424 
01 00 
 
4246 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАМ 0404 
УПРАВЉАЊЕ 
ЗАШТИТОМ 
ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 
ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ 1003  
Мониторинг и 
информациони 
систем животне 
средине 
ФУНКЦИОНАЛНА 
КЛАСИФИКАЦИЈА  
560 Заштита 
животне средине 
некласификована 
на другом месту 
 

4232 -2.500.000,00 На бази 
реализованих 
услуга 
одржавања 
софтвета у 2018. 
години и 
истраживања 
тржишта 

Исплата у 
складу са 
уговорима  за 
2018. годину и 
након 
спроведеног 
поступка ЈН 

 
Специјализоване услуге - планирана су средства у износу од 45.523.808,60 динара. 
Општи приходи и примања  буџета –  извор 01–  45.523.808,60 динара 
 
Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге - планирана су средства у 
износу од 45.523.808,60 динара за: 
I Годишњи програм мониторинга квалитета животне средине на територији 
Војводине 
У складу са чланом 69. Закона о заштити животне средине („Службенигласник РС“, 
бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009-др. закон, 43/2011-одлука УС и 
14/2016) и чланом 25. Закона о утврђивању надлежности АПВ („Службени гласник 
РС“,  бр. 99/2009, 67/2012-одлука УС), АПВ преко својих органа, обезбеђује 
континуалну контролу и праћење стања животне средине (мониторинг) и доноси 
програм мониторинга за своју територију. Мониторинг се врши систематским 
мерењем, испитивањем и оцењивањем индикатора стања и загађења животне 
средине које обухвата праћење природних фактора, односно промена стања и 
карактеристика животне средине, и то: ваздуха, воде, земљишта, шума, 
биодиверзитета, флоре и фауне, елемената климе, озонског омотача, нејонизујућег 
зрачења, буке, отпада.  
Мониторинг, који спроводе овлашћене научне и стручне институције, обухвата: 
 
 1. Контролу квалитета непољопривредног земљишта 
У складу са чланом члан 5. Уредбе о програму систематског праћења квалитета 
земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и 
методологији за израду ремедијационих програма („Службени гласник РС“, бр. 
88/2010), локална мрежа локалитета за праћење квалитета земљишта успоставља се 
за праћење квалитета земљишта на нивоу Аутономне покрајине.  
 
 2. Мониторинг аерополена у амбијенталном ваздуху 
У складу са чланом 69. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, 
бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009-др. закон, 43/2011-одлука УС и 
14/2016) и чланом 25. Закона о утврђивању надлежности АПВ („Службени гласник 
РС“, бр. 99/2009, 67/2012-одлука УС), АПВ преко својих органа, обезбеђује 
континуалну контролу и праћење стања животне средине (мониторинг) и доноси 
програм мониторинга за своју територију. Мониторинг се врши систематским 
мерењем, испитивањем и оцењивањем индикатора стања и загађења животне 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

средине које обухвата праћење природних фактора, односно промена стања и 
карактеристика животне средине, и то: ваздуха, воде, земљишта, шума, 
биодиверзитета, флоре и фауне, елемената климе, озонског омотача, нејонизујућег 
зрачења, буке, отпада. 
У складу са чланом 16. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 
36/2009 и 10/2013), а у случајевима када постоји основана сумња да је дошло до 
загађења ваздуха које може нарушити здравље људи и/или животну средину, морају 
се обавити наменска мерења нивоа загађујућих материја. Мерења посебне намене 
надлежни орган АПВ обавља преко овлашћеног правног лица. Полен по Закону спада 
у загађења из природних извора. 
На неопходност мониторинга полена у ваздуху указала је Светска здравствена 
организација (WHO) званичним закључцима састанка на тему „Phenology and Huмan 
Health: Allergic Disorders“ који је одржан у Риму 2003. године. WHO потврђује да је 
аерополен битан узрочник алергијских реакција током последњих 50 година и 
резултати мониторинга аерополена омогућавају проучавање, превенцију, 
дијагностиковање па и лечење поленских алергија.  
Планира се за 2018. годину мониторинг полена у ваздуху праћењем полена 24 
биљних алергених врста у ваздуху на пет мерних места на територији АПВ да би 
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине као надлежни 
орган аутономне покрајине доставио комплетне податке о резултатима мониторинга 
алергеног полена Агенцији за заштиту животне средине на основу Члана 15. Закона о 
заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/2009 и 10/2013).    
 
3. Мониторинг буке у животној средини 
У складу са  члан 7. Закона о заштити од буке у животној средини („Службени гласник 
РС“, бр. 36/09 и 88/10) АПВ утврђује мере и услове заштите од буке, односно звучне 
заштите у плановима, програмима и пројектима и обезбеђује финансирање 
мониторинга буке у животној средини на својој територији.  
 
II Aнализе садржаја и хемијског састава суспендованих честица (PM10) – У 
аутоматским станицама Зрењанин, Сомбор и Кикинда, неопходно је обезбедити 
лабораторијске анализе садржаја суспендованих честица, као и додатне анализе 
њиховог хемијског састава. У PM10 фракцији суспендованих честица неопходно је 
извршити анализу тешких метала и полицикличних ароматичних угљоводоника, у 
складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха 
(„Службени гласник РС“, бр. 11/10, 75/10, 63/13.   
   
III Тестови еквиваленције за нереферентну методу за мерење суспендованих 
честица PM10 

За мерење суспендованих честица у АС Суботица користи се нереферентна метода 
ортогоналног распршења светлости (Grimm EDM-180). У складу са Уредбом о 
условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха – Прилог V - Референтне 
методе мерења концентрација сумпордиоксида, азот диоксида и оксида азота, 
суспендованих честица (PM10, PM2.5), олова, бензена, угљен моноксида и 
приземног озона, Одељак B –Доказивање еквивалентности („Службени гласник 
РС“, бр. 11/10, 75/10, 63/13), за суспендоване честице може се користити било која 
друга метода за коју се може доказати да је у сагласности са референтном методом. 
Резултати који се добију нереферентном методом морају се кориговати тако да буду 
еквивалентни резултатима референтне методе. Стога је неопходно извршити тест 
еквиваленције за нереферентну методу за суспендоване честице у аутоматској 
станици Суботица. Тест еквиваленције за нереферентну методу је неопходно 
урадити у 4 сезонска циклуса.  



 

 
 
 
 
 
 

01 00 

Масене концентрације PM10фракције суспендованих честица биће одређене 
нереферентном методом ортогоналног распршења светлости помоћу аутоматског 
анализатора Grimm EDM-180, трајно инсталираног у аутоматској станици Суботица. 
Дневни узорци PM10 фракције суспендованих честица ће бити сакупљани 
референтним сакупљачима Sven Leckel у складу са захтевима референтне 
нормиране гравиметријске методе.  
Општи приходи и примања буџета извор 01 – 45.523.808,60 динара 

 

Намена Предложен  
износ 

Методологија 
процене 

предложеног износа 
(начин утврђивања) 

Планирани 
начин 

реализације 

Специјализова
не услуге 

45.523.808,60 На бази реализованих 
услуга мониторинга у 
2018. I 2019. години и 
истраживања 
тржишта 

Исплата у 
складу са 
уговорима  за 
2018. годину и 
након 
спроведеног 
поступка ЈН 

 

 
 

425 
 

01 00  
 
4251 
 
 
 

 
 
Текуће поправке и одржавање - планирана су средства у износу од 
23.105.687,34 динара. 

 Општи приходи и примања буџета извор 01 – 23.105.687,34 динара 
 

Текуће поправке и одржавање зграда и објеката  - планирана су средства у износу 
од 134.000,00 динара. Средства се планирају за радове уградње НН кабловског вода 
за за премештање аутоматске станице за праћење квалитета ваздуха у 
Сомбору.  Аутоматска станица за праћење квалитета ваздуха је монтажни објекат 
контејнерског типа (површина 6.93м2), у којем се налазе електронски уређаји-
анализатори за мерење концентрација загађујућих материја у амбијенталном 
ваздуху, као и телекомуникациона опрема за пренос података. Контејнер је 
постављен на бетонски плато са заштитном оградом и прикључен је само на 
електроенергетски систем. Не постоје прикључци на водоводну и канализациону 
мрежу. Укупна површина бетонског платоа са аутоматском станицом је 25м2. 
Предметни објекат ће бити прикључен на електродистрибутивни систем путем 
постојећег трајног прикључка који ће бити пресељен на нову локацију.  

 
ПА/ПЈ 

(назив и шифра) 

НАМЕНА 
(ек. 

класифик
ација) 

ПРЕДЛОЖЕН  
ИЗНОС 

ПРОМЕНЕ 

МЕТОДОЛОГИЈА 
ПРОЦЕНЕ 

ПРЕДЛОЖЕНОГ 
ИЗНОСА  
(начин 

утврђивања) 
ПЛАНИРАНИ НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРОГРАМ 0404 
УПРАВЉАЊЕ 
ЗАШТИТОМ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ 1003  
Мониторинг и 
информациони 
систем животне 
средине 
ФУНКЦИОНАЛНА 
КЛАСИФИКАЦИЈА  

4251 134.000.00 На бази 
истраживања 
тржишта и понуде 
ЕД 

Исплата у складу са 
уговориом 
за 2019. годину  



 

560 Заштита животне 
средине 
некласификована на 
другом месту 

 
  

4252  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
01 00 
 
 
 
 
 
 

Текуће поправке и одржавање опреме - планирана су средства у износу од 
23.105.687,34 динара. Средства се планирају за поправку и одржавање опреме за 
очување животне средине – опрема за праћење квалитета ваздуха на нивоу 
Aутономне покрајине  
2. Локална мрежа мерних станица квалитета ваздуха на територији АПВ 
-  На основу члана 15. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 75/09, 
10/13) локална мрежа мерних станица и/или мерних места успоставља се за 
праћење квалитета ваздуха на нивоу аутономне покрајине. У складу са чланом 5. 
Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени 
гласник РС“, бр. 11/10, 75/10, 63/13) надлежни орган АПВ је дужан да обезбеди, за 
територију Војводине, одржавање мерних места, мерних инструмената са пратећом 
опремом, и опреме за пријем и пренос података, у циљу обезбеђивања захтева у 
погледу квалитета података који се користе за оцењивање квалитета ваздуха. У 
складу са чланом 6. исте Уредбе надлежни орган АПВ дужан је да обезбеди 
одржавање мерних места, мерних инструмената и опреме за праћење и пренос 
података на начин којим ће се обезбедити њихова пројектована функционалност. 

 
2. IT опрема из пројекта „ EIONET“ (хардвер и софтвер) и остала IT опрема  - на 
основу члана 28., став 6., Закона о утврђивању надлежности АПВ („Службени 
гласник РС“, бр. 99/09, 67/12-одлука УС) - АПВ образује информациони систем за 
заштиту и унапређење животне средине, као део јединственог информационог 
система Републике Србије. 
 

3. Оспособљавање локалних јединица за прикупљање и обраду података у 
ЛМАМКВ-АПВ – На основу члан 5. Уредбе о условима за мониторинг и захтевима 
квалитета ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 11/10, 75/10, 63/13) надлежни орган 
АПВ је дужан да обезбеди, за територију Војводине, одржавање мерних места, 
мерних инструмената са пратећом опремом, и опреме за пријем и пренос података, 
у циљу обезбеђивања захтева у погледу квалитета података који се користе за 
оцењивање квалитета ваздуха. Члан 6. исте Уредбе - надлежни орган АПВ дужан је 
да обезбеди одржавање мерних места, мерних инструмената и опреме за праћење 
и пренос података на начин којим ће се обезбедити њихова пројектована 
функционалност. 
Општи приходи и примања буџета извор 01 – 23.105.687,34 динара 

 

Намена Предложен 
износ 

Методологоја процене 
предложеног износа 
(начин утврђивања) 

Планирани 
начин 

реализације 

Текуће 
поправке и 

23.105.687,34 На бази стварних  трошкова 
а у складу са тржишним 

Исплата у 
складу са 



 

 
 
 
 
 
 

одржавање ценама уговорима  за 
2018. годину 
након 
спроведеног 
поступка ЈН 

 

                            
511 
 
5114 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Зграде и грађевински објекти 
Општи приходи и примања буџета извор 01 - 150.000,00 динара 
Пројектно планирање – планирана су средства у износу од 150.000,00 динара. 
Средства се планирају за за премештање аутоматске станице за праћење квалитета 
ваздуха у Сомбору  

Аутоматска станица у Сомбору је део локалне мреже аутоматског 
мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха  у АПВ  (7 аутоматских станица – 
Суботица, Сомбор, Зрењанин, Кикинда, Нови Сад-Шангај, Обедска бара, Делиблатска 
пешчара), којом управља Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне 
средине. Мрежа аутоматских станица успостављена је у циљу имплементирањаЕУ 
праксе у оцени квалитета ваздуха, а у складу са дефинисаним стратешким 
приоритетима Покрајинске владе и Владе РС и обавезама РС у процесу Еу 
интеграција. 

Аутоматска станица у Сомбору, која се налази тренутно на углу улица Венац 
Петра Бојовића и Венац Степе Степановића, због изградње кружног тока, мора 
бити премештена на нову локацију, у двориште ОШ „Аврам Мразовић“, катастарска 
парцела 7553/2, к.о. Сомбор I.  
 

 
ПА/ПЈ 

(назив и шифра) 

НАМЕНА 
(ек. 

класифик
ација) 

ПРЕДЛОЖЕН  
ИЗНОС 

ПРОМЕНЕ 

МЕТОДОЛОГИЈА 
ПРОЦЕНЕ 

ПРЕДЛОЖЕНОГ 
ИЗНОСА  
(начин 

утврђивања) 
ПЛАНИРАНИ НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРОГРАМ 0404 
УПРАВЉАЊЕ 
ЗАШТИТОМ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ 1003  
Мониторинг и 
информациони 
систем животне 
средине 
ФУНКЦИОНАЛНА 
КЛАСИФИКАЦИЈА  
560 Заштита животне 
средине 
некласификована на 
другом месту 

5114 150.000,00 На бази 
истраживања 
тржишта и понуде 
ЕД 

Исплата у складу са 
уговориом 
за 2019. годину  

 
 

512                    Машине и опрема  - планирана су средства у износу од 4.346.504,06 динара.  
01 00                  Општи приходи и примања буџета извор 01 – 4.346.504,06 динара                
                   
5124           Медицинска и лабораторијска опрема – средства се планирају у износу од 

4.346.504,06 динара за набавку уређаја за праћење квалитета ваздуха 
(анализатора) у аутоматским станицама. 



 

У складу са чланом члан 15. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 
75/09, 10/13) – локална мрежа мерних станица и/или мерних места успоставља се 
за праћење квалитета ваздуха на нивоу аутономне покрајине; члан 5. Уредбе о 
условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС“, 
бр. 11/10, 75/10, 63/13) надлежни орган АПВ је дужан да обезбеди, за територију 
Војводине, одржавање мерних места, мерних инструмената са пратећом опремом, 
и опреме за пријем и пренос података, у циљу обезбеђивања захтева у погледу 
квалитета података који се користе за оцењивање квалитета ваздуха. Члан 6. исте 
Уредбе - надлежни орган АПВ дужан је да обезбеди одржавање мерних места, 
мерних инструмената и опреме за праћење и пренос података на начин којим ће 
се обезбедити њихова пројектована функционалност.) 

01 00                  Општи приходи и примања буџета извор 01 – 4.346.504,06 динара 
 

Намена Предложен 
износ 

Методологоја 
процене 

предложеног 
износа (начин 
утврђивања) 

Планирани начин 
реализације 

Медицинска и 
лабораторијска 
опрема 

4.346.504,06 На бази стварних  
потреба  а у складу са 
тржишним ценама 

Исплата у складу са 
уговором  из 2019. 
године након 
спроведеног поступка 
ЈН 

                                 
515 
 
01 00 
 

 
Нематеријална имовина  - планирана су средства у износу од 10.240.000,00 
динара.  
Општи приходи и примања буџета извор 01 – 10.240.000,00 динара 
 

5151 Нематеријална имовина – планирају се средства у износу од 10.240.000,00 
динара Софтверски пакет за моделовање квалитета ваздуха и централног 
софтвера за прикупљање и обраду података у локалној мрежи аутоматског 
мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на 
територији АП Војводине. 
 
С обзиром да су на располагању резултати мониторинга за дужи низ година, уз 
напомену да не постоји адекватна просторна покривеност мерењима, неопходно је 
укључити моделовање у оцени квалитета ваздуха за целу територију АП Војводине. 
Моделовањем ће се обезбедити потпуна просторна покривеност у оцени квалитета 
ваздуха и остварити знатна финансијска уштеда у наредном периоду. Укључивањем 
моделовања ће се обезбедити боље разумевање емисионих извора, узрока и процеса 
који одређују квалитет ваздуха. Изузетан значај моделовања, поред управљања 
квалитетом ваздуха, је у припреми акционих планова управљања квалитетом ваздуха. 

 Набавка централног софтвера за прикупљање и обраду података у локалној 

мрежи аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног 

ваздуха на територији АП Војводине извршиће се у циљу унапређивања оперативних 

функција у складу са важећим националним и европским стардардима, као и 

увођење модула који ће унапредити процес управљања Локалном мрежом 

аутоматског мониторинг квалитета ваздуха АП Војводине. 

 
    01 00                       Општи приходи и примања буџета извор 01 – 10.240.000,00 динара 



 

 
ПА/ПЈ 

(назив и шифра) 
НАМЕНА 

(ек. 
класифика

ција) 

ПРЕДЛОЖЕН  
ИЗНОС 

ПРОМЕНЕ 

МЕТОДОЛОГИЈА 
ПРОЦЕНЕ 

ПРЕДЛОЖЕНОГ 
ИЗНОСА  

(начин утврђивања) 

ПЛАНИРАНИ 
НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРОГРАМ 0404 
УПРАВЉАЊЕ 
ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 
ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ 1003  
Мониторинг и 
информациони систем 
животне средине 
ФУНКЦИОНАЛНА 
КЛАСИФИКАЦИЈА  
560 Заштита 
животне средине 
некласификована на 
другом месту 
 

5151 +5.240.000,00 На бази 
реализованих услуга 
одржавања 
софтвета и 
аутоматских станица 
у 2019. години и 
извештаја 
сервисера 

Исплата након 
спроведеног 
поступка ЈН 

 
ПРОГРАМ 0404 УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004 Сузбијање штетних организама у животној средини 
ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА  
560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 
Расходи и издаци из прихода из буџета у износу од 319.400.000,00 динара распоређују 
се по економским класификацијама на следећи начин:  

 
424 
01 00  

 
Специјализоване услуге-планирана су средства у износу од 75.900.000,00 динара. 
Приходи из буџета – 75.900.000,00 динара 
 

4246 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге - планирана су средства у 
износу од 75.900.000,00 динара. У оквиру ових услуга планира се: Сузбијање 
комараца на територији АП Војводине 

      Сузбијање коровске биљке амброзијена територији АП Војводине 
                    Према члану 6. став 1. тачка 2. Закона о заштити природе („Службени 
гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010–испр. и 14/2016),  заштиту и очување 
природе, у оквиру својих овлашћења, обезбеђује аутономна покрајина. Члан 4. став 
1. тачка 2. и став 2. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, 
бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-др. закон, 43/2011–одлука УС и 
14/2016), прописују да систем заштите животне средине, у оквиру својих овлашћења, 
обезбеђује Аутономна покрајина. Сви субјекти система заштите животне средине 
дужни су да чувају и унапређују животну средину. Влада Републике Србије донела је 
Уредбу о мерама за сузбијање и уништавање коровске биљке амброзијаАmbrosia 
artemisiifolia L. (ssp.) („Службени гласник“, бр. 69/2006), а након тога министар 
пољопривреде, шумарства и водопривреде донео је Инструкцијуо примени 
наведене Уредбе која обавезује све власнике земљишта и субјекте система на 
сузбијање амброзије и прописује поступак и казнене мере у случају не извршења 
ове обавезе.  
                Обавеза уништавања коровске биљке амброзија дефинисана је уредбама у 
земљама у окружењу, као и директивом ЕУ о спречавању ширења коровских, 
инвазивних и карантинских врста. Амброзија је биљка у експанзији готово у читавом 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

свету. Последњих година амброзија је потпуно освојила подручје Панонске низије и 
Војводине. Циљ организовања сузбијања амброзије коју спроводи Секретаријат је 
спречавање њеног даљег ширења, спречавања ремећења вегетацијске композиције 
АП Војводине, смањема броја оболелих од алергијских болести респираторног 
тракта. 
 
Сузбијање крпеља  
                   Према члану 6. став 1. тачка 2. Закона о заштити животне средине 
(„Службени гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-др. закон, 
43/2011–одлука УС и 14/2016), заштиту и очување природе, у оквиру својих 
овлашћења, обезбеђује аутономна покрајина. Члан 4. став 1. тачка 2. и став 2. Закона 
о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 
36/2009-др.закон, 72/2009-др. закон, 43/2011–одлука УС и 14/2016), прописују да 
систем заштите животне средине, у оквиру својих овлашћења, обезбеђује Аутономна 
покрајина. Сви субјекти система заштите животне средине дужни су да чувају и 
унапређују животну средину. Према члану 8. Закона о заштити становништва од 
заразних болести („Службени гласник РС“, бр.15/2016), Република, Аутономна 
покрајина и јединица локалне самоуправе обавезни су да обезбеде спровођење 
епидемиолошког надзора и мера за заштиту становништва од заразних болести 
прописаних овим законом, средства за њихово спровођење и надзор над 
спровођењем тих мера. 
                   У циљу обезбеђења нормалних услова за живот грађана на територији АП 
Војводине треба спровести мере контроле бројности крпеља који су познати као 
вектори мноштва зоонотских обољења, међу којима је најпознатија Лајмска болест. 
Поједини делови Војводине са својим климатским, биолошким и хидролошким 
карактеристикама представља врло повољан регион за развој и масовну појаву 
крпеља. Распрострањени су широко у природи, најчешће у рубним подручјима 
шума, у слоју жбуња, ниског растиња и подручјима високе траве. Сматра се да је 
Фрушка гора једна од жаришта крпеља у региону што потврђују бројне научне 
публикације.  

 
Контрола препарата и мониторинг 
                       Према члану 6. став 1. тачка 2. Закона о заштити животне средине 
(„Службени гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-др. 
закон, 43/2011–одлука УС и 14/2016),заштиту и очување природе, у оквиру својих 
овлашћења, обезбеђује аутономна покрајина. Члан 4. став 1. тачка 2. и став 2. 
Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/2004, 
36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-др. закон, 43/2011–одлука УС и 14/2016), 
прописују да систем заштите животне средине, у оквиру својих овлашћења, 
обезбеђује Аутономна покрајина. Сви субјекти система заштите животне средине 
дужни су да чувају и унапређују животну средину. Према члану 8. Закона о 
заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС“, 
бр.15/2016), република, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе 
обавезни су да обезбеде спровођење епидемиолошког надзора и мера за заштиту 
становништва од заразних болести прописаних овим законом, средства за њихово 
спровођење и надзор над спровођењем тих мера.  
               У циљу праћења извршења уговора о набавци материјала – препарата за 
сузбијање комараца, неопходно је обезбедити средства за контролу квалитета самог 
препарат.Такође,  у циљу благовременог спровођења третмана комараца неопходно 
је обезбедити средства за  услугу мониторинга речних комараца у АП Војводини.  
               У циљу благовременог и квалитетног спровођења сузбијања крпеља 
наопходно је спровести мониторинг крпеља као и надзор услуге за сузбијање 



 

 
 
 
 
 
 
 
01 00 

крпеља. 
 
Приходи из буџета – 75.900.000,00 динара 

Намена Предложен 
износ 

Методологоја 
процене 

предложеног 
износа (начин 
утврђивања) 

Планирани начин 
реализације 

Специјализоване 
услуге 

75.900.000,00 На бази 
уговора у 2018. 
години  

Исплата у складу са 
уговорима  за 2019. 
годину након 
спроведеног поступка ЈН 

 

    
426                Материјал – планирају се средства у износу од  243.500.000,00 динара. 
01 00             Приходи из буџета – 243.500.000,00 динара 
  
4265               Материјал за очување животне средине и науку - планира се у износу од  

243.500.000,00 динара.  
                     Према члану 6. став 1. тачка 2. Закона о заштити природе („Службени 
гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – испр. и 14/2016), заштиту и очување 
природе, у оквиру својих овлашћења, обезбеђује аутономна покрајина. Члан 4. став 1. 
тачка 2. и став 2. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 
135/2004, 36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-др. закон, 43/2011–одлука УС и 
14/2016),прописују да систем заштите животне средине, у оквиру својих овлашћења, 
обезбеђује аутономна покрајина. Сви субјекти система заштите животне средине 
дужни су да чувају и унапређују животну средину. Према члану 8. Закона о заштити 
становништва од заразних болести („Службени гласник РС“, бр.15/2016), 
република, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе обавезни су да 
обезбеде спровођење епидемиолошког надзора и мера за заштиту становништва од 
заразних болести прописаних овим законом, средства за њихово спровођење и надзор 
над спровођењем тих мера. 
                 С обзиром да је територија АП Војводине богата воденим површинама које 
представљају главна изворишта ларви комараца и узимајући у обзир климатске и 
хидролошке карактеристике, као и појаву и повећање броја оболелих особа од 
патогена које преносе комарци неопходно је спровести централизовану акцију 
сузбијања комараца на територији целе покрајине. Бројност комараца условљена је 
годишњим метеоролошким елементима, а највише температуром и падавинама, као и 
варирањем водостаја река што ће одређивати време и динамику третмана. Циљ 
акције је смањење броја комараца на толерантни ниво и спречавање ширења 
заразних болести. За успешно спровођење сузбијања ларви комараца на територији 
АП Војводине неопходно је обезбедити препарате-инсектициде са којима ће се на 
еколошки прихватљив начин а у складу са  Студијом еколошки прихватљиво сузбијање 
комараца на територији АП Војводине спровести акција сузбијања ларви комараца.  
               У циљу контроле бројности крпеља потребно је обезбедити средства за 
набавку еколошки прихватљивог препарата за сузбијање крпеља.  
 

01 00      Приходи из буџета – 243.500.000,00 динара 
 



 

Намена Предложен 
износ 

Методологоја процене 
предложеног износа 
(начин утврђивања) 

Планирани начин реализације 

Материјал за 
очување 
животне 
средине и 
науку 

243.500.000,00 На бази уговора из 
2018. године  

Исплата у складу са уговорима  за 2019. 
годину након спроведеног поступка ЈН 

 
424 
01 00  

 
Специјализоване услуге-планирана су средства у износу од 76.048.000,00 динара. 
Општи приходи и примања буџета извор 01 – 76.048.000,00 динара 
 

4246 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге - планирана су 
средства у износу од 76.048.000,00 динара. У оквиру ових услуга планира се: 
 
Сузбијање комараца на територији АП Војводине 
                  Према члану 6. став 1. тачка 2. Закона о заштити природе („Службени 
гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – испр. и 14/2016), заштиту и очување 
природе, у оквиру својих овлашћења, обезбеђује аутономна покрајина. Члан 4. став 
1. тачка 2. и став 2. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, 
бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-др. закон, 43/2011–одлука УС и 
14/2016), прописују да систем заштите животне средине, у оквиру својих 
овлашћења, обезбеђује Аутономна покрајина. Сви субјекти система заштите 
животне средине дужни су да чувају и унапређују животну средину. Према члану 8. 
Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС“, 
бр.15/2016), република, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе 
обавезни су да обезбеде спровођење епидемиолошког надзора и мера за заштиту 
становништва од заразних болести прописаних овим законом, средства за њихово 
спровођење и надзор над спровођењем тих мера. 
                  С обзиром да је територија АП Војводине богата воденим површинама 
које представљају главна изворишта ларви комараца и узимајући у обзир климатске 
и хидролошке карактеристике, као и појаву и повећање броја оболелих особа од 
патогена које преносе комарци неопходно је спровести централизовану акцију 
сузбијања комараца на територији целе покрајине. Бројност комараца условљена је 
годишњим метеоролошким елементима, а највише температуром и падавинама, 
као и варирањем водостаја река што ће одређивати време и динамику третмана. 
Циљ акције је смањење броја комараца на толерантни ниво и спречавање ширења 
заразних болести. 
 

      Сузбијање коровске биљке амброзијена територији АП Војводине 
                    Према члану 6. став 1. тачка 2. Закона о заштити природе („Службени 
гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010–испр. и 14/2016),  заштиту и очување 
природе, у оквиру својих овлашћења, обезбеђује аутономна покрајина. Члан 4. 
став 1. тачка 2. и став 2. Закона о заштити животне средине („Службени 
гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-др. закон, 43/2011–
одлука УС и 14/2016), прописују да систем заштите животне средине, у оквиру 
својих овлашћења, обезбеђује Аутономна покрајина. Сви субјекти система 
заштите животне средине дужни су да чувају и унапређују животну средину. 
Влада Републике Србије донела је Уредбу о мерама за сузбијање и уништавање 
коровске биљке амброзијаАmbrosia artemisiifolia L. (ssp.) („Службени гласник“, 
бр. 69/2006), а након тога министар пољопривреде, шумарства и водопривреде 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

донео је Инструкцијуо примени наведене Уредбе која обавезује све власнике 
земљишта и субјекте система на сузбијање амброзије и прописује поступак и 
казнене мере у случају не извршења ове обавезе.  
 
 
                Обавеза уништавања коровске биљке амброзија дефинисана је уредбама 
у земљама у окружењу, као и директивом ЕУ о спречавању ширења коровских, 
инвазивних и карантинских врста. Амброзија је биљка у експанзији готово у 
читавом свету. Последњих година амброзија је потпуно освојила подручје 
Панонске низије и Војводине. Циљ организовања сузбијања амброзије коју 
спроводи Секретаријат је спречавање њеног даљег ширења, спречавања 
ремећења вегетацијске композиције АП Војводине, смањема броја оболелих од 
алергијских болести респираторног тракта. 
 
Сузбијање крпеља  
                   Према члану 6. став 1. тачка 2. Закона о заштити животне средине 
(„Службени гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-др. 
закон, 43/2011–одлука УС и 14/2016), заштиту и очување природе, у оквиру својих 
овлашћења, обезбеђује аутономна покрајина. Члан 4. став 1. тачка 2. и став 2. 
Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/2004, 
36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-др. закон, 43/2011–одлука УС и 14/2016), 
прописују да систем заштите животне средине, у оквиру својих овлашћења, 
обезбеђује Аутономна покрајина. Сви субјекти система заштите животне средине 
дужни су да чувају и унапређују животну средину. Према члану 8. Закона о 
заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС“, 
бр.15/2016), Република, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе 
обавезни су да обезбеде спровођење епидемиолошког надзора и мера за 
заштиту становништва од заразних болести прописаних овим законом, средства 
за њихово спровођење и надзор над спровођењем тих мера. 
                   У циљу обезбеђења нормалних услова за живот грађана на територији 
АП Војводине треба спровести мере контроле бројности крпеља који су познати 
као вектори мноштва зоонотских обољења, међу којима је најпознатија Лајмска 
болест. Поједини делови Војводине са својим климатским, биолошким и 
хидролошким карактеристикама представља врло повољан регион за развој и 
масовну појаву крпеља. Распрострањени су широко у природи, најчешће у рубним 
подручјима шума, у слоју жбуња, ниског растиња и подручјима високе траве. 
Сматра се да је Фрушка гора једна од жаришта крпеља у региону што потврђују 
бројне научне публикације.  

 
Контрола препарата и мониторинг 
                       Према члану 6. став 1. тачка 2. Закона о заштити животне средине 
(„Службени гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-др. закон, 
43/2011–одлука УС и 14/2016),заштиту и очување природе, у оквиру својих овлашћења, 
обезбеђује аутономна покрајина. Члан 4. став 1. тачка 2. и став 2. Закона о заштити 
животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др.закон, 
72/2009-др. закон, 43/2011–одлука УС и 14/2016), прописују да систем заштите животне 
средине, у оквиру својих овлашћења, обезбеђује Аутономна покрајина. Сви субјекти 
система заштите животне средине дужни су да чувају и унапређују животну средину. 
Према члану 8. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени 
гласник РС“, бр.15/2016), република, аутономна покрајина и јединица локалне 
самоуправе обавезни су да обезбеде спровођење епидемиолошког надзора и мера за 
заштиту становништва од заразних болести прописаних овим законом, средства за 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 00 

њихово спровођење и надзор над спровођењем тих мера.  
 
               У циљу праћења извршења уговора о набавци материјала – препарата за 
сузбијање комараца, неопходно је обезбедити средства за контролу квалитета 
самог препарат.Такође,  у циљу благовременог спровођења третмана комараца 
неопходно је обезбедити средства за  услугу мониторинга речних комараца у АП 
Војводини.  
               У циљу благовременог и квалитетног спровођења сузбијања крпеља 
наопходно је спровести мониторинг крпеља као и надзор услуге за сузбијање 
крпеља. 
 
Општи приходи и примања буџета извор 01– 76.048.000,00 динара 
 

                   
ПА/ПЈ 
(назив и шифра) 

НАМЕНА 
(ек. класификација) 

ПРЕДЛОЖЕН  
ИЗНОС 
ПРОМЕНЕ 

МЕТОДОЛОГИЈА 
ПРОЦЕНЕ 
ПРЕДЛОЖЕНОГ 
ИЗНОСА  
(начин утврђивања) 

ПЛАНИРАНИ НАЧИН 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРОГРАМ 0404 
УПРАВЉАЊЕ 
ЗАШТИТОМ 
ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 
ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ 1004 
Сузбијање 
штетних 
организама у 
животној 
средини 
 

4246 
 

+148.000,00 На бази уговора из 
2018. године 

Исплата у складу са 
уговорима  за 2019. 
годину након 
спроведеног поступка ЈН 

 
426                Материјал – планирају се средства у износу од  243.352.000,00 динара. 
01 00             Општи приходи и примања буџета извор 01– 243.352.000,00 динара 
  
4265               Материјал за очување животне средине и науку - планира се у износу од  

243.352.000,00 динара.  
                     Према члану 6. став 1. тачка 2. Закона о заштити природе („Службени 
гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – испр. и 14/2016), заштиту и очување 
природе, у оквиру својих овлашћења, обезбеђује аутономна покрајина. Члан 4. став 1. 
тачка 2. и став 2. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 
135/2004, 36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-др. закон, 43/2011–одлука УС и 
14/2016),прописују да систем заштите животне средине, у оквиру својих овлашћења, 
обезбеђује аутономна покрајина. Сви субјекти система заштите животне средине 
дужни су да чувају и унапређују животну средину. Према члану 8. Закона о заштити 
становништва од заразних болести („Службени гласник РС“, бр.15/2016), 
република, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе обавезни су да 
обезбеде спровођење епидемиолошког надзора и мера за заштиту становништва од 
заразних болести прописаних овим законом, средства за њихово спровођење и надзор 
над спровођењем тих мера. 
                 С обзиром да је територија АП Војводине богата воденим површинама које 
представљају главна изворишта ларви комараца и узимајући у обзир климатске и 
хидролошке карактеристике, као и појаву и повећање броја оболелих особа од 



 

патогена које преносе комарци неопходно је спровести централизовану акцију 
сузбијања комараца на територији целе покрајине. Бројност комараца условљена је 
годишњим метеоролошким елементима, а највише температуром и падавинама, као и 
варирањем водостаја река што ће одређивати време и динамику третмана. Циљ 
акције је смањење броја комараца на толерантни ниво и спречавање ширења 
заразних болести. За успешно спровођење сузбијања ларви комараца на територији 
АП Војводине неопходно је обезбедити препарате-инсектициде са којима ће се на 
еколошки прихватљив начин а у складу са  Студијом еколошки прихватљиво сузбијање 
комараца на територији АП Војводине спровести акција сузбијања ларви комараца.  
               У циљу контроле бројности крпеља потребно је обезбедити средства за 
набавку еколошки прихватљивог препарата за сузбијање крпеља.  
 

01 00      Општи приходи и примања буџета извор 01– 243.352.000,00 динара 

 
ПА/ПЈ 
(назив и шифра) 

НАМЕНА 
(ек. класификација) 

ПРЕДЛОЖЕН  
ИЗНОС 
ПРОМЕНЕ 

МЕТОДОЛОГИЈА 
ПРОЦЕНЕ 
ПРЕДЛОЖЕНОГ 
ИЗНОСА  
(начин утврђивања) 

ПЛАНИРАНИ НАЧИН 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРОГРАМ 0404 
УПРАВЉАЊЕ 
ЗАШТИТОМ 
ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 
ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ 1004 
Сузбијање 
штетних 
организама у 
животној 
средини 
 

4265 -148.000,00 На бази уговора из 
2018. године 

Исплата у складу са 
уговорима  за 2019. годину 
након спроведеног поступка 
ЈН 

 
 
 
 
ПРОГРАМ  0404 УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
ПРОЈЕКАТ 5005 
ЗАШТИТА ПРИРОДЕ ОД ИНВАЗИВНИХ ВРСТА – PROTECT 
ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА  
560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 
 
INTERREG IPA CBC Мађарска-Србија 2014-2020 
31.01.2018-30.09.2019/Пројекат Nature Protection from Invasive Plant Species, Acronym:  
PROTECT, Project ID: HUSRB/1602/12/0132  је одобрен за су/финансирање на основу 
обавештења Заједничког техничког секретаријата Програма о прихватању апликације 
број 2017/SZKL/357 и  Уговора о субвенцији за допринос ЕУ потписаног 19.09.2017 године. 
Циљ пројекта: Смањење ризика у животној средини у заштићеним подручјима 
проузрокованих експанзијом инвазивних врста, нарочито амброзије, која ће бити 
сузбијана механичким, хемијским и биолошким третманима 
 
Расходи и издаци из прихода из буџета и Финансијске помоћи ЕУ у износу од 
21.530.066,25 распоређују се по економским класификацијама на следећи начин:  
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01 00 
15 00 
 
 
4221 
 
 
01 00 
56 00 
 
4222 
 
 
01 00 
15 00 

 
Трошкови путовања – укупно су планирана средства у износу од 1.306.094,00 
динара. 
Приходи из буџета – планирана су средства у износу од 646.344,00 динара. 
Неутрошена средства донација из ранијих година – планирана су средства у 
износу од 659.750,00 динара. 
 
Трошкови службених путовања у земљи - планирани су у износу од 67.500,00 
динара. Ова средства су планирана за трошкове службених путовања у земљи за 
потребе реализације овог пројекта.  
Приходи из буџета – планирана су средства у износу од 33.750,00 динара. 
Финансијска помоћ ЕУ – планирана су средства у износу од 33.750,00 динара. 
 
Трошкови службених путовања у иностранству- планирани су у износу од 
1.272.344,00 динара. Ова средства су планирана за трошкове службених путовања 
у иностранство за потребе реализације овог пројекта.  
Приходи из буџета – планирана су средства у износу од 612.594,00 динара. 
Неутрошена средства донација из ранијих година – планирана су средства у 
износу од 659.750,00 динара. 

  
 

Расходи и издаци из прихода из буџета и Финансијске помоћи ЕУ у износу од 21.507.047,46 
распоређују се по економским класификацијама на следећи начин:  
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Трошкови путовања – укупно су планирана средства у износу од 1.316.825,21 
динар. 
Општи приходи и примања буџета извор 01 – планирана су средства у износу од 
646.344,00 динара. 
Финансијска помоћ ЕУ – планирана су средства у износу од 33.750,00 динара. 
Неутрошена средства донација из ранијих година – планирана су средства у 
износу од 636.731,21 динар. 
 
Трошкови службених путовања у земљи - планирани су у износу од 67.500,00 
динара. Ова средства су планирана за трошкове службених путовања у земљи за 
потребе реализације овог пројекта.  
Општи приходи и примања буџета извор 01 – планирана су средства у износу од 
33.750,00 динара. 
Финансијска помоћ ЕУ – планирана су средства у износу од 33.750,00 динара. 
 
Трошкови службених путовања у иностранству- планирани су у износу од 
1.249.325,21 динар. Ова средства су планирана за трошкове службених путовања 
у иностранство за потребе реализације овог пројекта.  
Општи приходи и примања буџета извор 01 – планирана су средства у износу од 
612.594,00 динара. 
Неутрошена средства донација из ранијих година – планирана су средства у 
износу од 636.731,21 динар. 
 

Усклађивање са пренетим средствима утврђеним завршним рачуном буџета АП Војводине 
за 2018. годину. 
 
 
 
 



 

 
ПРОГРАМ 0405  ЗАШТИТА ПРИРОДЕ                             
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001  Заштита природе 
ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА  
540 Заштита биљног и животињског света и крајолика 
У односу на површину под заштићеним подручјима на почетку 2018. године, могуће је ту 
површину повећати на 10%, на основу израђених и званично предатих студија заштите 
природе на даљи поступак, од стране Завода ка надлежном Министарству, Покрајинском  
секретаријату и локалној самоуправи. 
 
Расходи и издаци из прихода из буџета у износу од 6.000.000,00 динара распоређују се по 
економским класификацијама на следећи начин:  
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Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - планирана 
су средства у износу од 6.000.000,00 динара  
Приходи из буџета – 6.000.000,00 динара 
 
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама- 
планирана су средства у износу од 4.200.000,00 динара.  
Програм предвиђа финансирање трошкова спровођења Годишњих програма 
управљања, укључујући обавезе управљача заштићених подручја прописаних 
Законом о заштити природе и актом о заштити, као и испуњавању услова на 
основу Правилника о условима које мора да испуњава управљач заштићеног 
подручја ("Сл. гласник РС", бр. 85/2009) и Правилника о службеној одећи чувара 
заштићеног подручја ("Сл. гласник РС", бр. 117/2014) за следећа заштићена 
подручја: 
1. Парк природе „Русанда“, Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“, 
Меленци (Води се поступак измене управљача, нови управљач ће бити Јавно 
предузеће „Резервати природе Зрењанина“, Зрењанин, прошла је јавна 
расправа, очекује се сагласност надлежног  Министарства, да би се наставила 
процедура ) и 
2. Предео изузетних одлика ПИО „Караш-Нера“ - заштићено подручје II 
категорије, Дирекција за изградњу Општине Бела Црква, Бела Црква. 
Покрајински секретаријат води поступак доношења аката о заштити за ревизијом 
обухваћена заштићена подручја за које је Покрајински завод за заштиту природе 
доставио стручно-документационе основе - студије: 

 Парк природе „Јегричка“ - предлог за стављање под заштиту као заштићено 
подручје II категорије (ревизија заштићеног подручја) 

 Парк природе „Стара Тиса код Бисерног острва“ - предлог за стављање под 
заштиту као заштићено подручје II категорије (ревизија заштићеног подручја) 

 Парк природе „Мртваје горњег Потисја“ – заштићено подручје II категорије, 
Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“, Нови Сад (Очекује се 
доношење Покрајинске скупштинске одлуке o заштити Парка природе 
„Мртваје горњег Потисја) 

Приходи из буџета – 4.200.000,00 динара 
 
Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама- 
планирана су средства у износу од 1.800.000,00 динара.  
Програм финансирања радова и других трошкова управљача заштићеног подручја 
од покрајинског значаја обавеза је АП Војводине која проистиче из чланова 69. и  
107. Закона о заштити природе ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

испр. и 14/2016).  
Чланом 41а. став 3. Закона о заштити природе ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 
88/2010, 91/2010-испр. и 14/2016) прописано је да заштићено подручје II 
категорије проглашава надлежни орган аутономне покрајине, када се заштићено 
подручје налази на територији аутономне покрајине.На основу члана 42. Закона о 
заштити природе поступак заштите природног подручја је покренут када 
Покрајински завод  достави студију заштите надлежном органу и подручје за које 
је покренут поступак заштите, сматра се заштићеним у смислу овог закона.  
Члан 69. Закона о за заштити природе ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 
91/2010-испр. и 14/2016) наводи да сефинансирање заштићеног  подручја 
обезбеђује из:  
„1) средстава буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединице 
локалне самоуправе. 
Средства буџета из става 1. тачка 1) овог члана првенствено се користе за 
финансирање радова и других трошкова на:  
1) очувању, одржавању, презентацији заштићених подручја (успостављање, 
опремање и обука чуварских служби, обележавање, одржавање унутрашњег 
реда, медијско и друго јавно приказивање вредности, санација деградираних 
површина, управљање отпадом, развој информационог система идруго);  
2) управљању посетиоцима (изградња улазних станица, едукативних и 
визиторских центара, штампање материјала намењених посетиоцима и друго);  
3) регулисању имовинско-правних односа (откуп или замена земљишта, накнада 
власницима и корисницима непокретности за ускраћивање и ограничавање права 
коришћења, нанету штету или друге трошкове које имају у вези заштите);  
4) праћењу и унапређењу стања заштићених подручја (мониторинг, 
реинтродукција, рекултивација и друго);  
5) уређењу простора и одрживом коришћењу природних ресурса (програми, 
планови и пројекти развоја екотуризма, органске пољопривреде и друго).“ 
Члан 107. Закона о заштити природе дефинише обавезу финансирања 
заштићених подручја од стране АПВ: 
„У буџету аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе обезбеђују се 
средства за заштиту природних подручја које она проглашава, за мере и 
активности предвиђене актом о заштити, за новчане и друге подстицајне мере 
прописане овим законом, као и за остваривање права прече куповине и накнаде 
власницима и корисницима права на некретнинама за ограничења којима су 
подвргнути у тим заштићеним подручјима.“  

 
 
 
 
 
 

Субвенције су планиране за финансирање радова и других трошкова управљача 
заштићеног подручја од покрајинског значаја који су у складу са годишњим 
Програмом пословања управљача.  
За финансирање радова и других трошкова управљача заштићеног подручја од 
покрајинског значаја планирају се средства у складу са Годишњим програмима 
пословања управљача и то: 

1. финансирање капиталних улагања и 
2. финансирање активности у оквиру текућих улагања. 

Тренутно се на територији АП Војводине налазе три заштићена подручја II 
категорије, проглашена на основу Покрајинске уредбе о проглашењу Парка 
природе „Русанда“ („Службени лист АПВ“, бр. 27/2014) и Покрајинске скупштинске 
одлуке о заштити Предела изузетних одлика „Караш-Нера“ („Службени лист АПВ“, 
бр. 14/2015) и Покрајинска скупштинска одлука о заштити Парка природе „Мртваје 
горњег Потисја“ (у току је поступак проглашења, прошла је јавна расправа, добијена 
је сагласност надлежног Министарства и покрајинског секретаријата за финансије, у 



 

процедури суостале предвиђене активности, очекује се објављивање Одлуке у 
„Службени лист АПВ“. 
Програм предвиђа финансирање трошкова спровођења Годишњих програма 
управљања, укључујући обавезе управљача заштићених подручја прописаних 
Законом о заштити природе и актом о заштити, као и испуњавању услова на основу 
Правилника о условима које мора да испуњава управљач заштићеног подручја ("Сл. 
гласник РС", бр. 85/2009) и Правилника о службеној одећи чувара заштићеног 
подручја ("Сл. гласник РС", бр. 117/2014) за следећа заштићена подручја: 

1. Парк природе „Русанда“, Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“, 
Меленци (Води се поступак измене управљача, нови управљач ће бити Јавно 
предузеће „Резервати природе Зрењанина“, Зрењанин, прошла је јавна 
расправа, очекује се сагласност надлежног  Министарства, да би се наставила 
процедура ) и 

2. Предео изузетних одлика ПИО „Караш-Нера“ - заштићено подручје II категорије, 
Дирекција за изградњу Општине Бела Црква, Бела Црква. 
Покрајински секретаријат води поступак доношења аката о заштити за 
ревизијом обухваћена заштићена подручја за које је Покрајински завод за 
заштиту природе доставио стручно-документационе основе - студије: 

1. Парк природе „Јегричка“ - предлог за стављање под заштиту као 
заштићено подручје II категорије (ревизија заштићеног подручја) 

2. Парк природе „Стара Тиса код Бисерног острва“ - предлог за 
стављање под заштиту као заштићено подручје II категорије (ревизија 
заштићеног подручја) 

3. Парк природе „Мртваје горњег Потисја“ – заштићено подручје II 
категорије, Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“, Нови 
Сад (Очекује се доношење Покрајинске скупштинске одлуке o 
заштити Парка природе „Мртваје горњег Потисја). 

4. ПП "Слатине у долини Златице". 
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Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - планирана 
су средства у износу од 6.000.000,00 динара  
Приходи из буџета – 6.000.000,00 динара 
 
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама- 
планирана су средства у износу од 4.900.000,00 динара.  
Програм предвиђа финансирање трошкова спровођења Годишњих програма 
управљања, укључујући обавезе управљача заштићених подручја прописаних 
Законом о заштити природе и актом о заштити, као и испуњавању услова на 
основу Правилника о условима које мора да испуњава управљач заштићеног 
подручја ("Сл. гласник РС", бр. 85/2009) и Правилника о службеној одећи чувара 
заштићеног подручја ("Сл. гласник РС", бр. 117/2014) за следећа заштићена 
подручја: 
3. Парк природе „Русанда“, Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“, 
Меленци (Води се поступак измене управљача, нови управљач ће бити Јавно 
предузеће „Резервати природе Зрењанина“, Зрењанин, прошла је јавна 
расправа, очекује се сагласност надлежног  Министарства, да би се наставила 
процедура ) и 
4. Предео изузетних одлика ПИО „Караш-Нера“ - заштићено подручје II 
категорије, Дирекција за изградњу Општине Бела Црква, Бела Црква. 
Покрајински секретаријат води поступак доношења аката о заштити за ревизијом 
обухваћена заштићена подручја за које је Покрајински завод за заштиту природе 
доставио стручно-документационе основе - студије: 
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 Парк природе „Јегричка“ - предлог за стављање под заштиту као заштићено 
подручје II категорије (ревизија заштићеног подручја) 

 Парк природе „Стара Тиса код Бисерног острва“ - предлог за стављање под 
заштиту као заштићено подручје II категорије (ревизија заштићеног подручја) 

 Парк природе „Мртваје горњег Потисја“ – заштићено подручје II категорије, 
Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“, Нови Сад (Очекује се 
доношење Покрајинске скупштинске одлуке o заштити Парка природе 
„Мртваје горњег Потисја) 

Општи приходи и примања буџета извор 01 – 4.900.000,00 динара 
 
Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама- 
планирана су средства у износу од 1.100.000,00 динара.  
Програм финансирања радова и других трошкова управљача заштићеног подручја 
од покрајинског значаја обавеза је АП Војводине која проистиче из чланова 69. и  
107. Закона о заштити природе ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-
испр. и 14/2016).  
Чланом 41а. став 3. Закона о заштити природе ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 
88/2010, 91/2010-испр. и 14/2016) прописано је да заштићено подручје II 
категорије проглашава надлежни орган аутономне покрајине, када се заштићено 
подручје налази на територији аутономне покрајине.На основу члана 42. Закона о 
заштити природе поступак заштите природног подручја је покренут када 
Покрајински завод  достави студију заштите надлежном органу и подручје за које 
је покренут поступак заштите, сматра се заштићеним у смислу овог закона.  
Члан 69. Закона о за заштити природе ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 
91/2010-испр. и 14/2016) наводи да сефинансирање заштићеног  подручја 
обезбеђује из:  
„1) средстава буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединице 
локалне самоуправе. 
Средства буџета из става 1. тачка 1) овог члана првенствено се користе за 
финансирање радова и других трошкова на:  
1) очувању, одржавању, презентацији заштићених подручја (успостављање, 
опремање и обука чуварских служби, обележавање, одржавање унутрашњег 
реда, медијско и друго јавно приказивање вредности, санација деградираних 
површина, управљање отпадом, развој информационог система идруго);  
2) управљању посетиоцима (изградња улазних станица, едукативних и 
визиторских центара, штампање материјала намењених посетиоцима и друго);  
3) регулисању имовинско-правних односа (откуп или замена земљишта, накнада 
власницима и корисницима непокретности за ускраћивање и ограничавање права 
коришћења, нанету штету или друге трошкове које имају у вези заштите);  
4) праћењу и унапређењу стања заштићених подручја (мониторинг, 
реинтродукција, рекултивација и друго);  
5) уређењу простора и одрживом коришћењу природних ресурса (програми, 
планови и пројекти развоја екотуризма, органске пољопривреде и друго).“ 
Члан 107. Закона о заштити природе дефинише обавезу финансирања 
заштићених подручја од стране АПВ: 
„У буџету аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе обезбеђују се 
средства за заштиту природних подручја које она проглашава, за мере и 
активности предвиђене актом о заштити, за новчане и друге подстицајне мере 
прописане овим законом, као и за остваривање права прече куповине и накнаде 
власницима и корисницима права на некретнинама за ограничења којима су 
подвргнути у тим заштићеним подручјима.“  



 

 
 
 
 
 
 

Субвенције су планиране за финансирање радова и других трошкова управљача 
заштићеног подручја од покрајинског значаја који су у складу са годишњим 
Програмом пословања управљача.  
За финансирање радова и других трошкова управљача заштићеног подручја од 
покрајинског значаја планирају се средства у складу са Годишњим програмима 
пословања управљача и то: 

3. финансирање капиталних улагања и 
4. финансирање активности у оквиру текућих улагања. 

Тренутно се на територији АП Војводине налазе три заштићена подручја II 
категорије, проглашена на основу Покрајинске уредбе о проглашењу Парка 
природе „Русанда“ („Службени лист АПВ“, бр. 27/2014) и Покрајинске скупштинске 
одлуке о заштити Предела изузетних одлика „Караш-Нера“ („Службени лист АПВ“, 
бр. 14/2015) и Покрајинска скупштинска одлука о заштити Парка природе „Мртваје 
горњег Потисја“ (у току је поступак проглашења, прошла је јавна расправа, добијена 
је сагласност надлежног Министарства и покрајинског секретаријата за финансије, у 
процедури суостале предвиђене активности, очекује се објављивање Одлуке у 
„Службени лист АПВ“. 
Програм предвиђа финансирање трошкова спровођења Годишњих програма 
управљања, укључујући обавезе управљача заштићених подручја прописаних 
Законом о заштити природе и актом о заштити, као и испуњавању услова на основу 
Правилника о условима које мора да испуњава управљач заштићеног подручја ("Сл. 
гласник РС", бр. 85/2009) и Правилника о службеној одећи чувара заштићеног 
подручја ("Сл. гласник РС", бр. 117/2014) за следећа заштићена подручја: 

3. Парк природе „Русанда“, Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“, 
Меленци (Води се поступак измене управљача, нови управљач ће бити Јавно 
предузеће „Резервати природе Зрењанина“, Зрењанин, прошла је јавна 
расправа, очекује се сагласност надлежног  Министарства, да би се наставила 
процедура ) и 

4. Предео изузетних одлика ПИО „Караш-Нера“ - заштићено подручје II категорије, 
Дирекција за изградњу Општине Бела Црква, Бела Црква. 
Покрајински секретаријат води поступак доношења аката о заштити за 
ревизијом обухваћена заштићена подручја за које је Покрајински завод за 
заштиту природе доставио стручно-документационе основе - студије: 

1. Парк природе „Јегричка“ - предлог за стављање под заштиту као 
заштићено подручје II категорије (ревизија заштићеног подручја) 

2. Парк природе „Стара Тиса код Бисерног острва“ - предлог за 
стављање под заштиту као заштићено подручје II категорије 
(ревизија заштићеног подручја) 

3. Парк природе „Мртваје горњег Потисја“ – заштићено подручје II 
категорије, Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“, 
Нови Сад (Очекује се доношење Покрајинске скупштинске одлуке 
o заштити Парка природе „Мртваје горњег Потисја). 

4. ПП "Слатине у долини Златице". 
      01 00                      Општи приходи и примања буџета извор 01 – 1.100.000,00 динара 

Намена Предложен 
износ 

Методологоја 
процене 

предложеног износа 
(начин утврђивања) 

Планирани начин реализације 

Субвенције 
јавним 
нефинансијским 
пред. и организ. 

6.000.000,00 У складу са Законом 
о заштити природе 

Исплата у складу са Годишњим 
програмом управљања  



 

 
ПРОГРАМ 0405  ЗАШТИТА ПРИРОДЕ                             
ПРОЈЕКАТ 4009 Очување кључних животињских врста Панонских степа у пограничном региону 
између Мађарске и Србије – PANNONSTEPPES-ID HUSRB/1602/12/0132 
ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА  
560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 
 
INTERREG IPA CBC Мађарска-Србија 2014-2020   
На основу УговораPANNONSTEPPES, HUSRB/1602/12/0065од 22. новембра 2017. године  и 
Програма о прихватању апликације број 2017/SZKL/357 пројекат.  
Главни циљ: Спровођење ургентних мера заштите две кључне врсте Панонских степа, 
велике дропље (Otis tarda) на подучју Специјалног резервата природе „Пашњаци велике 
дропље“ у Србији и једне ендемичне врсте змије (Vipera ursinii rakosiensis) у Националном 
парку Кишкуншаг у Мађарској.  
Средства за реализацију пројекта "Заштита кључних врста животиња Панонских степа у 
пограничном региону Маћарска-Србија" (акроним: PANNONSTEPPES) у оквиру Interreg-IPA 
CBC програма Мађарска-Србија. Средства су намењена за активности које спроводи 
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, а у еврима износе 
30.540,00 ЕУР (курс ЕУР/РСД 1/125).   
 
Расходи и издаци из прихода из буџета и Финансијске помоћи ЕУ у износу од 3.367.351,75 
динара распоређују се по економским класификацијама на следећи начин:  

  

422 
 
01 00 
 
56 00 
 
15 00 
 
 
4221 
 
 
01 00 
56 00 
 
 
4222 
 
 
01 00 
 
15 00 

Трошкови путовања – укупно су планирана средства у износу од 
519.038,00 динара. 
Приходи из буџета – планирана су средства у износу од 247.663,00  
динара. 
Финансијска помоћ ЕУ – планирана су средства у износу од 34.250,00 
динара. 
Неутрошена средства донација из ранијих година –  планирана су 
средства у износу од 237.125,00 динара. 
 
Трошкови службених путовања у земљи - планиране су у износу од 
68.500,00 динара. Ова средства су планирана за трошкове службених 
путовања у земљи за потребе реализације овог пројекта.  
Приходи из буџета – планирана су средства у износу од 34.250,00 динара. 
Финансијска помоћ ЕУ – планирана су средства у износу од 34.250,00 
динара. 
 
Трошкови службених путовања у иностранству - планирани су у износу од 
450.538,00 динара. Ова средства су планирана за трошкове службених 
путовања у иностранство за потребе реализације овог пројекта.  
Приходи из буџета – планирана су средства у износу од 213.413,00 
динара. 
Неутрошена средства донација из ранијих година – планирана су средства 
у износу од 237.125,00 динара. 
 

 
Расходи и издаци из прихода из буџета и Финансијске помоћи ЕУ у износу од 3.336.390.43 
динара распоређују се по економским класификацијама на следећи начин:  
 



 

422 
 
01 00 
 
56 00 
 
15 00 
 
 
4221 
 
 
01 00 
 
56 00 
 
 
4222 
 
 
01 00 
 
15 00 

Трошкови путовања – укупно су планирана средства у износу од 
488.076,68 динара. 
Општи приходи и примања буџета извор 01 – планирана су средства у 
износу од 247.663,00  динара. 
Финансијска помоћ ЕУ – планирана су средства у износу од 34.250,00 
динара. 
Неутрошена средства донација из ранијих година –  планирана су 
средства у износу од 206.163,68 динара. 
 
Трошкови службених путовања у земљи - планиране су у износу од 
68.500,00 динара. Ова средства су планирана за трошкове службених 
путовања у земљи за потребе реализације овог пројекта.  
Општи приходи и примања буџета извор 01 – планирана су средства у 
износу од 34.250,00 динара. 
Финансијска помоћ ЕУ – планирана су средства у износу од 34.250,00 
динара. 
 
Трошкови службених путовања у иностранству - планирани су у износу од 
419.576,68 динара. Ова средства су планирана за трошкове службених 
путовања у иностранство за потребе реализације овог пројекта.  
Општи приходи и примања буџета извор 01 – планирана су средства у 
износу од 213.413,00 динара. 
Неутрошена средства донација из ранијих година – планирана су средства 
у износу од 206.163,68 динара. 
 

Усклађивање са пренетим средствима утврђеним завршним рачуном буџета АП Војводине 
за 2018. годину. 
 
 
 

Ред.  
број  

ПА/ПЈ 
(назив и шифра) 

НАМЕНА 
(ек. 
класификација) 

ПРЕДЛОЖЕН  
ИЗНОС 
ПРОМЕНЕ 

МЕТОДОЛОГИЈА 
ПРОЦЕНЕ 
ПРЕДЛОЖЕНОГ 
ИЗНОСА  
(начин 
утврђивања) 

ПЛАНИРАНИ 
НАЧИН 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1  
ПРОГРАМ 0404  
УПРАВЉАЊЕ 
ЗАШТИТОМ  
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ 1001  
Администрација, 
управљање и надзор 
ФУНКЦИОНАЛНА 
КЛАСИФИКАЦИЈА 560 
Заштита животне 
средине 
некласификована на 
другом месту 

4235 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

-480.000,00 На бази 
реализованих 
 услуга  

Исплата у 
складу са 
уговорима 
за 2019. 
годину  



 

2 ПРОГРАМ 0404  
УПРАВЉАЊЕ 
ЗАШТИТОМ  
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ 1001  
Администрација, 
управљање и надзор 
ФУНКЦИОНАЛНА 
КЛАСИФИКАЦИЈА 560 
Заштита животне 
средине 
некласификована на 
другом месту 

4821 

 

 

 

 

 

 

 

+30.000,00 Трошкови 
регистрације 
возила  

Исплата у 
складу са 
Законом  

3 ПРОГРАМ 0404 
УПРАВЉАЊЕ 
ЗАШТИТОМ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ 1003  
Мониторинг и 
информациони 
систем животне 
средине 
ФУНКЦИОНАЛНА 
КЛАСИФИКАЦИЈА  
560 Заштита животне 
средине 
некласификована на 
другом месту 

4232 -2.500.000,00 На бази 
реализованих 
услуга 
одржавања  
софтвета у 2018. 
години и 
истраживања 
тржишта 

Исплата у 
складу са 
уговорима   
за 2018. 
годину и 
након 
спроведеног 
поступка ЈН 

4 ПРОГРАМ 0404 
УПРАВЉАЊЕ 
ЗАШТИТОМ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ 1003  
Мониторинг и 
информациони 
систем животне 
средине 
ФУНКЦИОНАЛНА 
КЛАСИФИКАЦИЈА  
560 Заштита животне 
средине 
некласификована на 
другом месту 

4246 -1.300.000,00 На бази 
реализованих 
услуга 
мониторинга 
у 2018. години и 
истраживања 
тржишта 

Исплата у 
складу са 
уговорима   
за 2018. 
годину и 
након 
спроведеног 
поступка ЈН 



 

5 ПРОГРАМ 0404 
УПРАВЉАЊЕ 
ЗАШТИТОМ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ 1003  
Мониторинг и 
информациони 
систем животне 
средине 
ФУНКЦИОНАЛНА 
КЛАСИФИКАЦИЈА  
560 Заштита животне 
средине 
некласификована на 
другом месту 

4251 134.000,00 На бази 
истраживања  
тржишта и понуде 
ЕД 

Исплата у 
складу са 
уговором 
за 2019. 
годину  

6 ПРОГРАМ 0404 
УПРАВЉАЊЕ 
ЗАШТИТОМ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ 1003  
Мониторинг и 
информациони 
систем животне 
средине 
ФУНКЦИОНАЛНА 
КЛАСИФИКАЦИЈА  
560 Заштита животне 
средине 
некласификована на 
другом месту 

4252 -1.274.000,00 На бази 
истраживања  
тржишта и 
реализације 
уговора за ЈН из 
2019. године 

Исплата у 
складу са 
уговором 
за 2019. 
годину  

7 ПРОГРАМ 0404 
УПРАВЉАЊЕ 
ЗАШТИТОМ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ 1003  
Мониторинг и 
информациони 
систем животне 
средине 
ФУНКЦИОНАЛНА 
КЛАСИФИКАЦИЈА  
560 Заштита животне 
средине 
некласификована на 
другом месту 

5114 150.000,00 На бази 
истраживања  
тржишта и понуде 
ЕД 

Исплата у 
складу са 
уговором 
за 2019. 
годину  



 

8 ПРОГРАМ 0404 
УПРАВЉАЊЕ 
ЗАШТИТОМ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ 1003  
Мониторинг и 
информациони 
систем животне 
средине 
ФУНКЦИОНАЛНА 
КЛАСИФИКАЦИЈА  
560 Заштита животне 
средине 
некласификована на 
другом месту 

5151 5.240.000,00 На бази 
реализованих 
 услуга 
одржавања 
софтвета и 
аутоматских 
станица у 2019. 
години и 
извештаја 
сервисера 

Исплата 
 након 
спроведеног 
поступка ЈН 

9 ПРОГРАМ 0404 
УПРАВЉАЊЕ 
ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 
ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ 1004 
Сузбијање штетних 
организама у животној 
средини 

4246 148.000,00 
На бази уговора 
из 2018. године 

Исплата у 
складу са 
уговорима  за 
2019. годину 
након 
спроведеног 
поступка ЈН 

10 ПРОГРАМ 0404 
УПРАВЉАЊЕ 
ЗАШТИТОМ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ 1004 
Сузбијање штетних 
организама у 
животној средини 

4265 -148.000,00 
На бази уговора 
из 2018. године 

Исплата у 
складу са 
уговорима  за 
2019. годину 
након 
спроведеног 
поступка ЈН 

11 ПРОГРАМ  0404 
УПРАВЉАЊЕ 
ЗАШТИТОМ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
ПРОЈЕКАТ 5005 
ЗАШТИТА ПРИРОДЕ 
ОД ИНВАЗИВНИХ 
ВРСТА – PROTECT 
ФУНКЦИОНАЛНА 
КЛАСИФИКАЦИЈА  
560 Заштита животне 
средине 
некласификована на 
другом месту 
 
 

4222 -23.018,79 Усклађивање са 
пренетим 
 средствима 
утврђеним 
завршним 
рачуном буџета 
АП Војводине за 
2018. годину 

По 
планирним 
пројектним 
 
активностима 



 

12 ПРОГРАМ  0404 
УПРАВЉАЊЕ 
ЗАШТИТОМ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
ПРОЈЕКАТ 5005 
ЗАШТИТА ПРИРОДЕ 
ОД ИНВАЗИВНИХ 
ВРСТА – PROTECT 
ФУНКЦИОНАЛНА 
КЛАСИФИКАЦИЈА  
560 Заштита животне 
средине 
некласификована на 
другом месту 

3117 -23.018,79 Усклађивање са 
пренетим 
 средствима 
утврђеним 
завршним 
рачуном буџета 
АП Војводине за 
2018. годину 

По 
планирним 
пројектним 
 
активностима 

13 ПРОГРАМ 0405  
ЗАШТИТА ПРИРОДЕ                             
ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ 1001  
Заштита природе 
ФУНКЦИОНАЛНА 
КЛАСИФИКАЦИЈА  
540 Заштита биљног и 
животињског света и 
крајолика 

4511 700.000,00 у складу са 
годишњим  
Програмом 
пословања 
управљача 

Исплата у 
складу са 
уговором 
за 2019. 
годину  

14 ПРОГРАМ 0405  
ЗАШТИТА ПРИРОДЕ                             
ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ 1001  
Заштита природе 
ФУНКЦИОНАЛНА 
КЛАСИФИКАЦИЈА  
540 Заштита биљног и 
животињског света и 
крајолика 

4512 -700.000,00 у складу са 
годишњим  
Програмом 
пословања 
управљача 

Исплата у 
складу са 
уговором 
за 2019. 
годину  

15 ПРОГРАМ 0405  
ЗАШТИТА ПРИРОДЕ                             
ПРОЈЕКАТ 4009 
Очување кључних 
животињских врста 
Панонских степа у 
пограничном региону 
између Мађарске и 
Србије – 
PANNONSTEPPES-ID 
HUSRB/1602/12/0132 
ФУНКЦИОНАЛНА 
КЛАСИФИКАЦИЈА  
560 Заштита животне 
средине 

4222 -30.961,32 Усклађивање са 
пренетим 
 средствима 
утврђеним 
завршним 
рачуном буџета 
АП Војводине за 
2018. годину 

По 
планирним 
пројектним 
 ктивностима 



 

некласификована на 
другом месту 

16 ПРОГРАМ 0405  
ЗАШТИТА ПРИРОДЕ                             
ПРОЈЕКАТ 4009 
Очување кључних 
животињских врста 
Панонских степа у 
пограничном региону 
између Мађарске и 
Србије – 
PANNONSTEPPES-ID 
HUSRB/1602/12/0132 
ФУНКЦИОНАЛНА 
КЛАСИФИКАЦИЈА  
560 Заштита животне 
средине 
некласификована на 
другом месту 

3117 -30.961,32 Усклађивање са 
пренетим 
 средствима 
утврђеним 
завршним 
рачуном буџета 
АП Војводине за 
2018. годину 

По 
планирним 
пројектним 
 
активностима 

 
 
 
 
 

РАЗДЕО 12 ГЛАВА 02    
ПРОГРАМ 0405 ЗАШТИТА ПРИРОДЕ 
560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 
 
Приходи, пренета неутрошена средства из ранијих година за 2019. годину  планирана су у 

укупном износу од 156.134.800,96  динара, а планирају се из следећих извора: 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003  Заштита природе и природних добара на територији Аутономне 
покрајине Војводине 
 
01 00 Општи приходи и примања  буџета –  извор 01  – 791111 Приходи из буџета                                                      
                                                                                                                                              94.500.389,44 динара 

03 00 Социјални доприноси  - 771111 Меморандумске  
Ставке за рефундацију расхода                                                                                    2.216.385.00 динара 
 
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника  -  



 

оствариће се на синтетичким контима                                                                                                                                                                                                                                                          
742131-Приход од продаје добара и услуга од стране тржишних организација   
у корист буџета АП Војводине                                                                                        4.000.000,00 динара 
742132 – Приход од давања у закуп односно на коришћење  
непокретности у државној својини који користе АП Војводина                              200.000,00 динара 
745131 –  Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа АП Војводина        409.332,74 динара                                                                               
742231- Административне таксе у корист нивоа АП Војводина                           7.672.405,72 динара 
Укупно 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника  -  
оствариће се на синтетичким контима:                                                                 12.281.738,46 динара 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година –  
додатна средства – 321311 – Нераспоређен вишак прихода и примања  
из ранијих година у износу од                                                                                       2.701.362,27 динара  
Укупно програмска активност 1003:                                                                      111.699.875,17 динара                                                                                                                                  
 
 
ПРОЈЕКТНА АКТИВНОСТИ 1004 Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују 
људи 
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година - 311712                    1.050.030,03  динара 
Пренета неутрошена средства за посебне намене 
Укупно                                                                                                                                 1.050.030,03  динара 
 
ПРОЈЕКАТ  4005 Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере  
„Мура-Драва-Дунав“  
"Transboundary Management Programme for the planned  
5-country Biosphere Reserve “Mura-Drava-Dunav” within the 
Danube Transnational Programme” (DTP 1-259-2.3 – coop MDD)  
 - "Програм прекограничног управљања за планирани  
резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав“ "  
01 00  Општи приходи и примања  буџета –  извор 01  –  
791111 Приходи из буџета                                                                                              7.925.000,00 динара                                        
56 00  Финансијска помоћ ЕУ - 732321 Текуће помоћи од ЕУ у 
 корист нивоа АП Војводине                                                                                            3.841.262,75  динара 
15 00   Неутрошена средства донација из ранијих година – 
Пренета неутрошена средства за посебне намене  - 311712                                  1.511.401,63 динара 
Укупно                                                                                                                                  13.277.664,38 динара 
 
ПРОЈЕКАТ  4006 Процена екосистемских услуга влажних подручја у прекограничном подручју  
EcoWET 2017HR-RS123 
„Wetlands Ecosystem Services Assessment in Croatia-Serbia  
EcoWET 2017HR-RS123“ 
„Процена екосистемских услуга влажних подручја у  
прекограничном подручју између Хрватске и Србије  
EcoWET 2017HR-RS123“  
01 00  Општи приходи и примања  буџета –   извор 01  –  
791111 Приходи из буџета                                                                                                   1.020.000,00 динара                                           
56 00  Финансијска помоћ ЕУ – 732321 Текуће помоћи од ЕУ у 
 корист нивоа АП Војводине                                                                                                1.762.500,00  динара 
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година 
 – 311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене                                       228.017,58  динара 
   
Укупно                                                                                                                                     3.010.517,58 динара 



 

                      
ПРОЈЕКАТ  4008 Активна Сензор мрежа за мониторинг и евалуацију окружења  
SeNs Wetlands HR-RS135   
"Active SEnsor monitoring Network and environmental  
evaluation for protection and wiSe use of WETLANDS and  
other surface waters SeNs Wetlands HR-RS135                                                                            
„Активна Сензор мрежа за мониторинг и евалуацију  
окружења ради заштите и сврсисходне употребе влажних 
 станишта и других површинских вода“           
 
01 00  Општи приходи и примања  буџета –  извор 01  –  
791111 Приходи из буџета                                                                                                   2.763.000,00 динара                                                     
56 00  Финансијска помоћ ЕУ - 732321  Текуће помоћи пд ЕУ у 
 корист нивоа АП Војводине                                                                                                1.270.625,00 динара 
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година                                            2.527.285,67  динара 
– 311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене   
Укупно                                                                                                                                    6.560.910,67 динара 
 
Пројекат 4010 „Заштита кључних животињских врста Панонских степа у прекограничном подручју 
PANNONSTEPPES HUSRB/1602/12/0065“  
 
„Заштита кључних животињских врста Панонских степа  
 у прекограничном подручју између Мађарске  и Србије PANNONSTEPPES HUSRB/1602/12/0065“  
„Conservation of key animal species of Pannonian Steppes  
in a border region between Hungary and Serbia PANNONSTEPPES HUSRB/1602/12/0065“ 
 
56 00  Финансијска помоћ ЕУ - 732321 Текуће помоћи од ЕУ у 
 корист нивоа АП Војводине                                                                                              8.507.091,25  динара 
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година                                           
– 311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене                                    1.348.986,88  динара  

    Укупно                                                                                                                                   9.856.078,13 динара 
 
Пројекат 4011 „Управљање инвазивним биљним врстама у сливу реке Саве SAVATIES DTP2-096-
2.3“ 
 
„Мрежа за биодиверзитет, адаптацију, одрживост и интеграцију NATURA2000 у  
сливу реке Саве SAVATIES DTP2-096-2.3“ 
– “Preserving Sava River Basin Habitats through Transnational Management of Invasive Alien Species  
SAVATIES DTP2-096-2.3” 
01 00  Општи приходи и примања  буџета –  извор 01   
791111 Приходи из буџета                                                                                               9.402.400,00 динара                                                                                                                                                                                                                                                                           
56 00  Финансијска помоћ ЕУ - 732321 Текуће помоћи пд ЕУ у 
 корист нивоа АП Војводине                                                                                             1.277.325,00 динара 
 
Укупно                                                                                                                                   10.679.725,00 динара 
=====================================================================================          
УКУПНО РАЗДЕО 12 ГЛАВА 02                                                                                     156.134.800,96 динарa 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



 

 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА, ПО ПРОГРАМИМА, ПРОГРАМСКИМ  
АКТИВНОСТИМА И ПРОЈЕКТИМА 
Раздео 12 Глава 02    
 
ПРОГРАМ 0405 ЗАШТИТА ПРИРОДЕ 
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003  Заштита природе и природних добара на територији 
Аутономне покрајине Војводине 
ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА  
560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту 

  

414 Социјална давања запосленима – укупно су планирана средства 
у износу од   2.694.400,00 динара.  

01 00 Општи приходи и примања  буџета –  извор 01  –379.400,00 
динара 

03 00 Социјални доприноси – 2.000.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника – 315.000,00 динара                             

  

4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет 
фондова за запослене (породиљско боловање и боловање преко 
30 дана) - планирана су средства  
у   износу од 2.400.000,00 динара 

01 00 Општи приходи и примања  буџета –  извор 01  – 300.000,00 
динара 

03 00 Социјални доприноси – 2.000.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника – 100.000,00 динара   

  

4143 Отпремнине и помоћи - планирана средства од 70.000,00 динара,  
а намењена су за отпремнине за одлазак у пензију и друге 
намене.  

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника – 70.000,00 динара 

  

4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже 
породице  
и  друге помоћи запосленом – 224.400,00 динара  

01 00 Општи приходи и примања  буџета –  извор 01  – 79.400,00 
динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника – 145.000,00 динара 

  

Намена Предложен 
износ 

Методологоја процене 
предложеног износа 
(начин утврђивања) 

Планирани начин 
реализације 

Социјална 
давања 
запосленима 

2.694.400,00 Табеле планиране 
масе средстава за 
запослене и стварни 
трошкови у 2019. 
години 

Обрачун и исплата по 
решењима  

 

  



 

 
 
 

 

421 Стални трошкови - укупно планирана средства износе 
12.041.000,00 динара 

01 00 Општи приходи и примања  буџета –  извор 01  – 11.875.000,00  
динар 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника – 156.000,00 динара 

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна 
средства – 10.000,00 динара 

  

4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга износе  
230.000,00 динара       

01 00 Општи приходи и примања  буџета –  извор 01  – 170.000,00 
динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника – 50.000,00 динара 

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна 
средства – 10.000,00 динара 

  

4212 Енергетске услуге–трошкови централног грејања и електричне 
енергије    планирана су средства у износу од 4.000.000,00 динара  

01 00 Општи приходи и примања  буџета –  извор 01  – 4.000.000,00 
динара 

  

4213 Комуналне услуге- изношење смећа, водовод и канализација, 
дератизација, услуга чишћења пословног простора, обезбеђење 
објекта, димничарина и остале комуналне  услуге су планирана 
средства у износу 4.900.000,00 динара  

01 00 Општи приходи и примања  буџета –  извор 01  – 4.900.000,00 
динар 

  

4214 Услуге комуникација – планирана су средства у износу од 
2.150.000,00 динара и обухватају трошкове телефона, телефакса, 
телекса, мобилне телекомуникације, интернета, поште и др.  

01 00 Општи приходи и примања  буџета –  извор 01  – 2.150.000,00 
динара 

  

4215 Трошкови осигурања - осигурање имовине, опреме, запослених и 
допунско пензионо осигурања планирана су средства у износу од 
750.000,00 динара  

01 00 Општи приходи и примања  буџета –  извор 01  –  650.000,00 
динара. 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника – 100.000,00 динара 

  

4219 Остали трошкови – трошкови  РТВ претплате и др. планирана су 
средства у износу од 11.000,00 динара   

01 00 Општи приходи и примања  буџета –  извор 01  –  5.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника – 6.000,00 динара. 

  



 

Намена Предложен 
износ 

Методологоја 
процене 

предложеног износа 
(начин утврђивања) 

Планирани начин 
реализације 

Стални 
трошкови 

12.041.000,00 На бази стварних 
месечних трошкова у 
2018. години 

Месечна исплата у складу са 
уговорима, ЈН и рачунима 

 

  

422 Трошкови путовања - укупно су планирана средства у износу од 
2.215.000,00    динара.  

01 00 Општи приходи и примања  буџета –  извор 01  – 1.300.000,00 
динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника – 915.000,00 динара 

  

4221 Трошкови службених путовања у земљи-планирани су у износу од 
900.000,00 динара. Планирана средства садрже трошкове за 
пословна путовања у земљи (дневнице за службена путовања, 
трошкове превоза на службеном путу, трошкове смештаја, 
трошкове исхране на службеном путу и др.).  Укупна средства за 
трошкове путовања планирају се за теренска истраживања у 
циљу израде студија заштите нових природних добара у складу са 
Програмом заштите природних добара Покрајинског завода за 
заштиту природе за 2019. годину 

01 00 Општи приходи и примања  буџета –  извор 01  – 700.000,00 
динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника – 200.000,00 динара 

  

4222 Трошкови службених путовања у иностранство - планирана су 
средства у износу од 1.300.000,00 динара. Планирана средства 
садрже трошкове за пословна путовања у иностранству 
(дневнице за службена путовања, трошкове превоза на 
службеном путу, трошкове смештаја, трошкове исхране на 
службеном путу, трошкови прибављања визе и др.).   
Планирана средства за трошкове путовања у иностранство  
утрошиће се у циљу реализације планираних пројекта, учешћа у 
међународним скуповима, конференцијама и конгресима и 
другим активностима који су везани за реализацију Програма 
заштите природе добара Завода за 2019. годину Покрајинског 
завода за заштиту природе.  

01 00 Општи приходи и примања  буџета –  извор 01  – 600.000,00 
динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника – 700.000,00 динара 

  

4229 Остали трошкови транспорта – 15.000,00 динара  

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника – 15.000,00 динара. 

  



 

Намена Предложен 
износ 

Методологоја процене 
предложеног износа 
(начин утврђивања) 

Планирани начин 
реализације 

Трошкови службених 
путовања у земљи 

2.215.000,00     На бази стварних 
месечних трошкова у 
2018. години 

Обрачун и исплата по 
решењима и путним 
налозима 

 

  

423 Услуге по уговору – укупно су планирана средства у износу од 
12.363.000,00  динара.  

01 00 Општи приходи и примања  буџета –  извор 01  – 6.510.000,00 
динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника – 5.153.000,00 динара 

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна 
средства – 700.000,00 динара 

  

4231 Административне услуге - планиране су у износу од 200.000,00  
динара. Ова средства су планирана за услуге превођења, 
секретарске услуге, и остале  административне услуге. 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника – 200.000,00 динара 

  

4232 Компјутерске услуге - планиране су у износу од 3.551.000,00 
динара,  а намењена   су за одржавања софтвера и хардвера, 
интернет презентације Завода, даљи рад на регистру заштићених 
природних добара у складу са Програмом Завода, рачунарске 
услуге и друге компјутерске  услуге. 

01 00 Општи приходи и примања  буџета –  извор 01  – 3.550.000,00 
динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника – 1.000,00 динара 

  

4233 Услуге образовања и усавршавања запослених - планирана су у 
износу од    400.000,00 динара. Ова средства су планирана за 
котизације за семинаре и   стручна саветовања и едукације за 
запослене  и за остале издатке. 

01 00 Општи приходи и примања  буџета –  извор 01  – 50.000,00 
динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника – 350.000,00 динара 

  

4234  Услуге информисања - планирана су у износу од 424.000,00 
динара.Ова средства ће се користити за трошкове штампе и 
припреме за штампу различитих материјала у складу са 
промотивно – едукативним делатностима Завода предвиђених 
Програмом заштите природних добара Завода за 2019. годину, 
објављивање обавезних огласа у складу са Законом о јавним 
набавкама, за услуге информисања јавности и друге услуге. 

01 00 Општи приходи и примања  буџета –  извор 01  – 250.000,00 
динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника – 174.000,00 динара 

  



 

4235 Стручне услуге - су планиране у износу од 6.500.000,00 динара, 
средства су намењена за накнаду члановима Управног и 
Надзорног одбора, трошкове ревизије, трошкове адвокатских 
услуга, стручне услуге спољних сарадника, чланарине, остале 
стручне услуге и друге трошкове. Планирана средства за 
трошкове услуга по уговору,  утрошиће се за уговорно 
ангажовање стручњака за рад на реализацији услуга везаних за 
припрему пројеката и учешће у домаћим и међународним 
скуповима, конференцијама и конгресима и другим активностима 
у складу са Програмом заштите природних добара Завода за 
2019. годину и остале услуге по уговору.  

01 00 Општи приходи и примања  буџета –  извор 01  – 2.150.000,00 
динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника – 3.650.000,00 динара 

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна 
средства – 700.000,00 динара 

   

4236 Услуге за домаћинство и угоститељство - планиране су у износу 
од 848.000,00 динара и трошиће се за услуге хемијског чишћења, 
угоститељске услуге и друге услуге. 

01 00 Општи приходи и примања  буџета –  извор 01  – 350.000,00 
динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника – 498.000,00 динара 

  

4237 Репрезентација – планирана су средства у износу од  320.000,00 
динара, а односи се на трошкове репрезентације, поклоне и 
друге трошкове репрезентације. 

01 00 Општи приходи и примања  буџета –  извор 01  – 90.000,00 
динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника – 230.000,00 динара 

  

4239 Остале опште услуге–планирана су средства у износу од  
120.000,00 динара 

01 00 Општи приходи и примања  буџета –  извор 01  – 70.000,00 
динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника – 50.000,00 динара 

  

Намена Предложен 
износ 

Методологоја 
процене 

предложеног износа 
(начин утврђивања) 

Планирани начин 
реализације 

Услуге по 
уговору 

12.363.000,00   На бази стварних 
месечних трошкова у 
2018. години 

Месечна исплата у складу са 
уговорима, спроведеним 
поступцима ЈН и Одлукама 
директора 

 

 
 
 

 
 
 

425 Текуће поправке и одржавање – укупно планирана средства 
износе 1.713.233,89 динара. 



 

01 00 Општи приходи и примања  буџета –  извор 01  – 1.353.857,90 
динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника – 359.375,99  динара 

  

4251 Текуће поправке и одржавање зграде и објеката-планирана су 
средства у  износу од 707.315,99 динара, а намењена су за текуће 
поправке и одржавање зграде Завода.  

01 00 Општи приходи и примања  буџета –  извор 01  – 700.000,00 
динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника –7.315,99 динара 

  

4252 Текуће поправке и одржавање опреме-планирана су средства у 
износу од 1.005.917,90 динара. Средства се планирају за поправку 
и одржавање теренских возила Завода, намештаја, рачунарске 
опреме, опреме за комуникацију, електронске и фотографске 
опреме, биротехничке опреме, уградне опреме и друге поправке 
и одржавање административне опреме и друге опреме и 
средстава.  

01 00 Општи приходи и примања  буџета –  извор 01  – 653.857,90 
динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника – 352.060,00 динара 

  

Намена Предложен 
износ 

Методологоја 
процене 

предложеног износа 
(начин утврђивања) 

Планирани начин 
реализације 

Текуће 
поправке и 
одржавање  

1.713.233,89 На бази стварних 
месечних трошкова у 
2018. години 

Исплата у складу са 
уговорима, спроведеним 
поступцима ЈН и Одлукама 
директора 

 

  

426 Материјал - укупно су планирана средства у износу од  
6.957.616,69 динарa.  

01 00 Општи приходи и примања  буџета –  извор 01  – 3.903.891,95 
динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника – 2.602.362,47 динара  

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна 
средства – 451.362,27 динара 

  

4261 Административни материјал - планирана су средства у износу  од  
2.702.135,95 динара. Ова средства користиће се за набавку 
канцеларијског материјала, заштитне  обуће и одеће, службене 
одеће, намештаја, ХТЗ опреме и другог административног 
материјала, а складу са Правилником о безбедности и здрављу на 
раду који је донет на седници Управог одбора дана: 14.12.2011. 
године. 

01 00 Општи приходи и примања  буџета –  извор 01  – 1.698.195,95 
динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника – 853.940,00 динара 

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна 
средства – 150.000,00 динара 



 

  

4263 Материјал за образовање и усавршавање  запослених- планирана 
су средства у износу од  550.000,00 динара. Ова средства 
користиће се за плаћање стручне литературе за редовне потребе 
запослених и стручну литературу за усавршавање запослених и 
других материјала за потребе запослених.  

01 00 Општи приходи и примања  буџета –  извор 01  – 350.000,00 
динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника – 200.000,00 динара 

  

4264 Материјал за саобраћај – планирана се у износу од 1.918.633,73 
динара, неопходног за рад на терену запослених на реализацији 
Програма  заштите природних добара за 2019. годину. Са ове 
позиције планирана је и куповина горива и мазива за возила за 
извршавање теренских послова из Програма заштите природних 
добара Завода за 2019. годину и других задатака у складу са 
Програмом заштите природних добара за 2019.  годину . 

01 00 Општи приходи и примања  буџета –  извор 01  – 1.100.000,00  
динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника – 818.633,73 динара 

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна 
средства – 0,00 динара 

  

4265 Материјал за очување животне средине и науку- планирана се у 
износу од 50.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника – 50.000,00 динара 

  

4267 Медицински и лабораторијски материјали – планирани су у 
износу од 100.000,00 динара, неопходног за лабораторијску 
обраду донетих материјала са     терена и реализацију Програма  
заштите природних добара за 2018. годину.  

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника – 100.000,00 динара 

  

4268 Материјал за одржавање хигијене и угоститељство - планира се у 
износу од 950.000,00 динара, а односи се на хемијска средства за 
чишћење, инвентар за одржавање хигијене и остали материјал за 
одржавање хигијене Завода и материјал за угоститељство.  

01 00 Општи приходи и примања  буџета –  извор 01  – 500.000,00 
динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника – 250.000,00 динара 

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна 
средства – 200.000,00 динара  

  

4269 Материјал за посебне - намене планира се у износу од  686.847,01 
динара, а односи се на потрошни материјал, резервне делове, 
алат и инвентар и остали материјал за посебне намене.  

01 00 Општи приходи и примања  буџета –  извор 01  – 255.696,00 
динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника – 329.788,74 динара 

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна 
средства – 101.362,27 динара 



 

  

Намена Предложен 
износ 

Методологоја процене 
предложеног износа 
(начин утврђивања) 

Планирани начин 
реализације 

Материјал 6.957.616,69 На бази стварних 
месечних трошкова 
у 2018. години 

Исплата у складу са 
уговорима, спроведеним 
поступцима ЈН и Одлукама 
директора 

 

  

 
 
465 
 

 
 
Остале дотације и трансфери - планирана су средства у износу 
од 5.605.718,35 динара 

01 00 Општи приходи и примања  буџета –  извор 01  – 5.605.718,35 
динара 

  

4651 
 

Остале текуће дотације и трансфери – планирана су средства у 
износу од 5.605.718,35 динара. Средства су планирана у складу са 
Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању 
особа са инвалидитетом и Упутством за припрему Буџета 
Аутономне Поикрајине Војводине  за 2019. годину . 

01 00 Општи приходи и примања  буџета –  извор 01  – 5.605.718,35 
динара 

Процена средстава је извршена на основу планираних средстава за плате и доприноса на терет 
послодавца и исплаћених средстава у првој половини 2019. године, за ове намене. Изменама 
финанс. плана за 2019. годину смањена су планирана средства на овој екон. класифи. по основу 
уштеда које су настале исплатом накнада запосленим (боловања, годишњег одмора, плаћ. одсуст.) 
јер се на накнаде по Уредби не врши умањење 10%, укључујући и плате двоје запослених, који су 
запослени тек у шестом месецу 2019.године. Смањењем 465 извора неће довести до ризика код 
исплате плата запослених. 

Намена Предложен 
износ 

Методологоја 
процене предложеног 

износа (начин 
утврђивања) 

Планирани  начин 
реализације 

Остале текуће 
дотације и 
трансфери 

5.605.718,35 Правилник о 
унутрашњој 
организацији  и 
систематизацији 
радних места, 
решења о 
формирању комисија, 
у складу са Законом о 
професионалној 
рехабилитацији и 
запошљавању особа 
са инвалидитетом 

Месечни обрачун  након исплате 
плате (по коначаном обрачуну ) и 
месечна исплата за професионалну 
рехабилитацију и запошљавању 
особа са инвалидитетом у складу 
са Законом.  

 

  

482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали укупно су планирана 
средства у износу од 269.000,00 динара 

01 00 Општи приходи и примања  буџета –  извор 01  – 130.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника – 139.000,00 динара. 



 

  

4821 Остали порези - планиран је износ од 109.000,00 динара  

01 00 Општи приходи и примања  буџета –  извор 01  – 100.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника – 9.000,00 динара 

  

4822 Обавезне таксе - планиране су у износу од 160.000,00 динара  

01 00 Општи приходи и примања  буџета –  извор 01  – 30.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника – 130.000,00 динара. 

  

Намена Предложен 
износ 

Методологоја процене 
предложеног износа 
(начин утврђивања) 

Планирани начин реализације 

Порези, обавезне 
таксе, казне и 
пенали 

269.000,00 На бази планираних 
месечних трошкова у 
2018. години 

Исплата  у складу са законом и 
одлукама директора. 

 

  

512 Машине и опрема-укупно планирана средства износе 5.819.130,86 
динара.  

01 00 Општи приходи и примања  буџета –  извор 01  – 2.519.130,86 
динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника – 1.850.000,00 динара 

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих годна-додатна средства – 
1.450.000,00 динара 

 Средства су планирана за набавку неопходне административне 
(рачунарске,    електронске, мрежне опреме, штампача и остале 
административне опреме,  медицинске и лабораторијске и опреме 
за саобраћај) у циљу обављања редовне делатности Завода у складу 
са Законом. 

  

5121 Опрема за саобраћај - планиран је износ од 3.900.000,00 динара 

01 00 Општи приходи и примања  буџета –  извор 01  – 1.700.000,00 
динара. 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника – 1.450.000,00 динара 

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства 
– 750.000,00 динара 

  

5122 Административна опрема - планиран је износ од 1.419.130,86 
динара за набавку нове административне,  рачунарске, електронске 
и остале административне  опреме  

01 00 Општи приходи и примања  буџета –  извор 01  – 819.130,86 динара. 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника – 400.000,00 динара. 

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година-додатна средства – 
200.000,00 динара 

5125 
 

Медицинска и лабараторијска опрема – планирана су средства у 
износу од 500.000,00 динара 
Средства су планирана за набавку лабараторијска опреме за 
потребе обављања редовне делатности Завода у складу са Законом 

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година-додатна средства – 
500.000,00 динара 

  
 



 

Намена Предложен износ Методологоја процене 
предложеног износа 
(начин утврђивања) 

Планирани начин 
реализације 

Административна 
опрема   

5.819.130,86 На бази стварних  
трошкова а у складу са 
тржишним ценама 

Исплата у складу са 
уговорима  за 2018. /2019. 
годину након спроведеног 
поступка ЈН 

 

 
 

 

515 Нематеријална имовина - планирана су средства 1.000.000,00 динара. 

01 00 Општи приходи и примања  буџета –  извор 01  – 900.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника – 10.000,00 динара 

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства – 
90.000,00 динара 

5151 Нематеријална имовина - планирана су средства у износу од 
1.000.000,00 динара. 
Средства су планирана за нематеријалну имовину – компјутерски и 
остали специјализовани софтвер и лиценце за софтвер,    и то за набавку 
неопходних специјализованих софтвера (географско – картографско – 
инжењерских и библиотечког софтвера) и других софтвера за обављање 
редовне делатности Завода у складу са Законом.Средства се планирају у 
вези реализације пројекта /споразума о размени података и геопорталу 
Секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине. 

01 00 Општи приходи и примања  буџета –  извор 01  – 900.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника – 10.000,00 динара 

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства – 
90.000,00 динара 

 

Намена Предложен 
износ 

Методологоја процене 
предложеног износа (начин 

утврђивања) 

Планирани начин 
реализације 

Нематеријална  
имовина 

1.000.000,00 На бази стварних  трошкова а у 
складу са тржишним ценама 

Исплата у складу са 
уговорима  за 2018 /2019 
годину 

 
 
 
ПРОГРАМ 0405 ЗАШТИТА ПРИРОДЕ 
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004  Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују 
људи 
ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА  560 - Заштита животне средине некласификована на другом 
месту 
 
Распоред средстава из извора финансирања:  
 

422 Трошкови путовања - укупно су планирана средства у износу од 252.530,03  динара.                

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година – 252.530,03  динара 

  

4221 Трошкови службених путовања у земљи-планирани су у износу од 2.500,00 динара.  
Средства за трошкове путовања у земљи се планирају за покриће трошкова путовања, 
а у циљу наставка реализације пројеката.  



 

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година – 2.500,00 динара 

4222 Трошкови службених путовања у иностранство-планирани су у износу од  
250.030,03 динара. 
Средства за трошкове путовања у иностранство се планирају за покриће трошкова 
путовања, а у циљу наставка реализације пројеката. 

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година – 250.030,03 динара 

  

 
 
 
 
ПРОГРАМ 0405 ЗАШТИТА ПРИРОДЕ 
 
ПРОЈЕКАТ 4005 Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере „Мура-
Драва-Дунав“  
ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА  560 - Заштита животне средине некласификована на другом 
месту 
 
"Transboundary Management Programme for the planned 5-country Biosphere Reserve “Mura-Drava-
Dunav” within the Danube Transnational Programme” (DTP 1-259-2.3 – coop MDD)  
 - "Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав"  
Дана 08.12.2016. године Покрајински завод за заштиту природе је склопио уговор са Европском 
унијом – Агенцијом/Комисијом (European Commision) бр. DTP 1-259-2.3 по основу реализације 
пројекта  прекограничне сарадње  под називом Програм прекограничног управљања за планирани  
резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав“ coop MDD " "Transboundary Management Programme for the 
planned 5-country Biosphere Reserve “Mura-Drava-Dunav” within the Danube Transnational 
Programme”). Пројекат спада у ИПА програме прекограничне сарадње и трајати ће од 01.01.2017. 
године до 30.06.2019. године. Укупно уговорена средства износе 130.000,00 ЕУР од чега је уговором 
предвиђено учешће у трошковима од стране Покрајинског завода за заштиту природе у износу од 
15% од укупно уговорених средстава. Уговором је предвиђено да донатор рефундира трошкове по 
њиховом настанку и истеку  извештајног периода.  
 
 

423 Услуге по уговору – укупно су планирана средства у износу од 4.273.225,00 динара.  

01 00 Општи приходи и примања  буџета –  извор 01  – 2.998.225.00 динара 

56 00 Финансијска помоћ ЕУ – 900.000,00 динара 

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година – 375.000,00 динара 

  

4234 Услуге информисања - планиране су у износу од 1.962.500,00 динара. 

 Ова средства ће се користити за трошкове штампе и припреме за штампу различитих 
материјала у складу са пројектом . 

  

01 00 Општи приходи и примања  буџета –  извор 01  – 1.062.500,00 динара 

56 00  Финансијска помоћ ЕУ- 900.000,00 динара 

  

4235 Стручно услуге - планиране су у износу од 1.625.000,00 динара. 

 Ова средства ће се користити за трошкове различитих стручних услуга  у складу са 
пројектом. 

  

01 00 Општи приходи и примања  буџета –  извор 01  – 1.250.000,00 динара 

15 00  Неутрошена средства донација из ранијих година – 375.000,00 динара 



 

  

4236 Услуге за домаћинство и угоститељство  - планиране су у износу од 685.725,00   
  динара. 
Ова средства ће се користити за трошкове услуга  за домаћинство и угоститељство у 
складу са пројектом. 

01 00 Општи приходи и примања  буџета –  извор 01  – 685.725,00 динара 

  

425 Текуће поправке и одржавање- укупно су планирана средства у износу од 
1.481.628,63 динара. 

01 00 Општи приходи и примања  буџета –  извор 01– 775.000,00 динара 

56 00 Финансијска помоћ ЕУ - 706.628,63 динара 

  

4251 Текуће поправке и одржавање зграде и објекта- укупно су планирана средства у износу 
од 1.481.628,63 динара. 

01 00 Приходи из буџета – 775.000,00 динара 

56 00 Финансијска помоћ ЕУ - 706.628,63 динара 

  

512 Машине и опрема - укупно су планирана средства у износу од  5.273.235,75 динара.  

01 00 Општи приходи и примања  буџета –  извор 01– 2.575.625,00 динара 

56 00 Финансијска помоћ ЕУ – 1.784.634,12 динара 

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година – 912.976,63 динара 

  

5122 Административна опрема – планирана се у износу од 4.057.351,63 динара, неопходног 
за рад запослених и опремању радионице „River school“ на реализацији пројекта. 

01 00 Општи приходи и примања  буџета –  извор 01– 1.994.375,00 динара 

56 00 Финансијска помоћ ЕУ – 1.150.000,00  динара 

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година – 912.976,63 динара 

  

5124 Опрема за заштиту животне средине укупно су планирана средства у износу од 
1.215.884,12 динара, неопходног за рад запослених и опремању радионице „River 
school“ на реализацији пројекта.   

01 00 Приходи из буџета – 581.250,00 динара 

56 00 Финансијска помоћ ЕУ – 634.634,12 динара 

  

 
 
ПРОГРАМ 0405 ЗАШТИТА ПРИРОДЕ 
 
ПРОЈЕКАТ 4006 ПРОЦЕНА ЕКОСИСТЕМСКИХ УСЛУГА ВЛАЖНИХ ПОДРУЧЈА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ 
ПОДРУЧЈУ ECOWET HR-RS 123 
ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА  560 - Заштита животне средине некласификована на другом 
месту 
 
Покрајински завод за заштиту природе је 2017 године потписао уговор за реализацију пројеката: 
„Процена екосистемских услуга влажних подручја у прекограничном подручју између Хрватске и 
Србије“ „Wetlands Ecosystem Services Assessment in Croatia-Serbia EcoWET 2017HR-RS123“, дана 
28.06.2017. године. 
Пројекат је финансиран из прекограничног програма Interreg  - IPA CBC Хрватска – Србија. 
Покрајински завод за заштиту природе је ИПА партнер у пројекту.  
 



 

Приоритет пројекaта јесте заштита животне средине и биодиверзитета, побољшање превенције 
ризика и промоција одрживе енергије и енергетске ефикасности.  
Специфични циљ јесте увођење интегрисаног прекограничног система надзора (мониторинга) и 
управљања постојећмх кључним ризиком и заштита животне средине и биодиверзитета.    
 
 
 
Уговорна вредност пројекта „Процена екосистемских услуга влажних подручја у прекограничном 
подручју између Хрватске и Србије“ „Wetlands Ecosystem Services Assessment in Croatia-Serbia 
EcoWET 2017HR-RS123“ износи укупно ЕУР 37.400, од чега ЕУР 5.610 је учешће Завода, а остатак ЕУР 
31.790  су средства која обезбеђује донатор Европска Унија.  
Пројекат ће трајати од 15.06.2017. до 14.06.2019. године – 24 месеца.  
 
 

423 Услуге по уговору – укупно су планирана средства у износу од 2.823.517,58 динара.  

01 00 Општи приходи и примања  буџета –  извор 01– 883.000,00 динара 

56 00 Средства Европске Уније – 1.743.750,00 динара 

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година – 196.767,58  динара 

  

4234 Услуге информисања - планиране су у износу од 2.626.750,00 динара. 
Ова средства ће се користити за трошкове снимања промо филма у складу са 
пројектом 

01 00 Општи приходи и примања  буџета –  извор 01– 883.000,00 динара 

56 00 Средства Европске Уније – 1.743.750,00 динара 

  

4235 Стручно услуге - планиране су у износу од  196.767,58 динара. 
Ова средства ће се користити за трошкове различитих стручних услуга  у складу са 
пројектом  

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година – 196.767,58 динара 

 
 
ПРОГРАМ 0405 ЗАШТИТА ПРИРОДЕ 
 
ПРОЈЕКАТ 4008 „Активна Сензор мрежа за мониторинг и евалуацију окружења и евалуацију 
окружења ради заштите и сврсисходне употребе влажних станишта и других површинских вода“ 
 SeNs Wetlands ХР-РС 135 
 
ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 560 - Заштита животне средине некласификована на другом 
месту 
Покрајински завод за заштиту природе је 2017. године потписао уговор за реализацију пројеката: 

„Активна Сензор мрежа за мониторинг и евалуацију окружења ради заштите и сврсисходне 

употребе влажних станишта и других површинских вода“ - "Active SEnsor monitoring Network and 

environmental evaluation for protection and wiSe use of WETLANDS and other surface waters SeNs 

Wetlands HR-RS135, дана 08.09.2017. године .. Пројекат је финансиран из прекограничног програма 

Interreg  - IPA CBC Хрватска – Србија. Покрајински завод за заштиту природе је ИПА партнер у 

пројекту.  



 

Приоритет пројекaта јесте заштита животне средине и биодиверзитета, побољшање превенције 
ризика и промоција одрживе енергије и енергетске ефикасности.  
Специфични циљ јесте увођење интегрисаног прекограничног система надзора (мониторинга) и 
управљања постојећмх кључним ризиком и заштита животне средине и биодиверзитета.    
 
Уговорна вредност пројекта „Активна Сензор мрежа за мониторинг и евалуацију окружења ради 
заштите и сврсисходне употребе влажних станишта и других површинских вода“ SeNs Wetlands HR-
RS135 - "Active SEnsor monitoring Network and environmental evaluation for protection and wiSe use of 
WETLANDS and other surface waters SeNs Wetlands HR-RS135 износи укупно ЕУР 70.552,01.  
Пројекат ће трајати од 01.09.2017. до 29.02.2020. године – 30 месеци. 
 
 

423 Услуге по уговору – укупно су планирана средства у износу од 3.201.626,92 динара.  

01 00 Општи приходи и примања  буџета –  извор 01– 1.715.875,00 динара 

56 00 Неутрошена средства донација из ранијих година – 508.466,25 динара 

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година – 977.285,67 динара 

  

4231 Административне услуге  - планиране су у износу од 250.000,00 динара. 
Ова средства ће се користити за трошкове превођења у складу са пројектом  

01 00 Општи приходи и примања  буџета –  извор 01– 250.000,00 динара 

  

4234 Услуге информисања  - планиране су у износу од 222.500,00 динара. 
Ова средства ће се користити за трошкове услуга информисања – штампе, припреме за 
штампу, дизајн и сл. за потребе и у складу са пројектом.  

01 00 Општи приходи и примања  буџета –  извор 01– 222.500,00 динара 

  

4235 Стручне услуге - планиране су у износу од 2.604.126,92 динара. 
Ова средства ће се користити за трошкове различитих стручних услуга  у складу са 
пројектом  

01 00 Општи приходи и примања  буџета –  извор 01–1.118.375,00 динара 

56 00 Финансијска помоћ ЕУ –508.466,25 динара 

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година – 977.285,67 динара 

  

4236 Услуге за домаћинство и угоститељство - планиране су у износу од 125.000,00 динара. 
Ова средства ће се користити за трошкове угоститељских услуга за потребе пројекта. 

01 00 Општи приходи и примања  буџета –  извор 01–125.000,00 динара 

  

426 Материјал – укупно су планирана средства у износу од 450.000,00 динара 

01 00 Општи приходи и примања  буџета –  извор 01– 100.000,00 динара 

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година – 350.000,00 динара 

  

4261 Админстративни материјал  - планиране су у износу од 398.875,00 динара. 
Ова средства ће се користити за трошкове куповине канцеларијског материјала а  у 
складу са пројектом  

01 00 Општи приходи и примања  буџета –  извор 01– 48.875,00 динара 

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година – 350.000,00 динара 

  



 

4264 Материјал за саобраћај - планиране су у износу од 51.125,00 динара. 
Ова средства ће се користити за трошкове материјала за саобраћај у складу са 
пројектом  

01 00 Општи приходи и примања  буџета –  извор 01– 51.125,00 динара 

  

512 МАШИНА И ОПРЕМА – укупно су планирана средства у износу од 1.000.000,00 динара 

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година – 1.000.000,00 динара 

  

5122 Административна опрема – планирана су у иѕносу од 1.000.000,00 динара 
Ова средства ће се користити за куповину опреме а у складу са пројектом 

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година – 1.000.000,00 динара 

  

 

 

ПРОГРАМ 0405 ЗАШТИТА ПРИРОДЕ 

 

ПРОЈЕКАТ 4010  - Заштита кључних животињских врста Панонских степа у прекограничном подручју 
PANNONSTEPPES ХУСР/1602/12/0065 
ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 560 - Заштита животне средине некласификована на другом 
месту 
 
Покрајински завод за заштиту природе је у 2017. године потписао уговор за реализацију пројеката: 
„Заштита кључних животињских врста Панонских степа  у прекограничном подручју између 
Мађарске  и Србије PANNONSTEPPES HUSRB/1602/12/0065“ - „Conservation of key animal species of 
Pannonian Steppes in a border region between Hungary and Serbia PANNONSTEPPES 
HUSRB/1602/12/0065“, дана 28.09.2017. године. Пројекат је финансиран из прекограничног 
програма Interreg  - IPA CBC Мађарска – Србија. Покрајински завод за заштиту природе је водећи 
партнер у пројекту.  
Приоритет пројекaта јесте заштита животне средине и биодиверзитета – заштита две кључне 
животињеске врсте Панонских степа – Велике дропље и степске Шарке, чиме ће се дати темељан 
допринос остварењу бољег статуса заштите остатака Панонских степа у обе земље.   
Уговорна вредност пројекта „Заштита кључних животињских врста Панонских степа  у 
прекограничном подручју између Мађарске  и Србије PANNONSTEPPES HUSRB/1602/12/0065“ - 
„Conservation of key animal species of Pannonian Steppes in a border region between Hungary and 
Serbia PANNONSTEPPES HUSRB/1602/12/0065“ износи укупно за све партнере  ЕУР 89.908 од чега су 
средства ЕУ ЕУР 76.421,80 а дорпинос Покрајинског завода за заштиту природе је ЕУР 13.486,20  .  
Пројекат ће трајати од 15.01.2018. до 14.07.2019. године – 18 месеци. 
 
 

423 Услуге по уговору – укупно су планирана средства у износу од 809.714,00 динара.  

56 00 Финансијска помоћ ЕУ –  556.500,00 динара 

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година – 253.214,00 динара 

  

4234 Услуге информисања - планиране су у износу од 128.214,00 динара. 
Ова средства ће се користити за трошкове штампе и припреме за штампу промо и  
рекламног материјала и др. услуге информисања у складу са пројектом.  

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година – 128.214,00 динара 

  



 

4235 Стручно услуге - планиране су у износу од 556.500,00 динара. 
Ова средства ће се користити за трошкове стручних услуга  у складу са пројектом  

56 00 Финансијска помоћ ЕУ – 556.500,00 динара 

  

4236 Услуге за домаћинство и угоститељство  - планиране су у износу од 125.000,00 
динара.  
Ова средства ће се користити за трошкове услуга  за домаћинство и угоститељство у 
складу са пројектом  

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година  –125.000,00 динара 

  

426 Материјал - укупно су планирана средства у износу од  8.105.129,13 динара.  

56 00 Финансијска помоћ ЕУ –  7.513.091,25 динара 

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година – 592.037,88 динара 

  

4261 Административни материјал - планирана су средства у износу  од  
275.000,00 динара. Ова средства користиће се за набавку канцеларијског и др. 
административног материјала за потребе реализације пројекта.  

56 00 Финансијска помоћ ЕУ – 275.000,00 динара 

  

4265 Материјал за очување животне средине – планирана се у износу од 7.830.129,13 
динара, неопходног за реализацију пројекта.  

56 00 Финансијска помоћ ЕУ – 7.238.091,25 динара 

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година – 592.037,88 динара 

 

 

 
 
                                                                                                                                              ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 
 
                                                                                                                                                      Владимир Галић 
 
 


