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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА
УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

Мај 2020. годинe

I ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

Планирана су средства у укупном износу од 925.180.051,50 динарa, и то за:
ПРОГРАМ 0404 УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ планирана су средства у укупном износу од
555.356.788,96 динара, за:

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 Администрација, управљање и надзор
Функционална класификација 560

Заштита животне средине некласификована на другом месту
Изворфинансирања 0100 Општиприходиипримањабуџета

85.156.788,96 динара

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 Управљање и промоција
Функционална класификација 560
Заштита животне средине некласификована на другом месту
Изворфинансирања 0100 Општиприходиипримањабуџета

11.200.000,00 динара

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003 Мониторинг и информациони систем животне средине
Функционална класификација 560
Заштита животне средине некласификована на другом месту
Изворфинансирања 0100 Општиприходиипримањабуџета
76.000.000,00 динарa
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004 Сузбијање штетних организама у животној средини
Функционална класификација 560
Заштита животне средине некласификована на другом месту
Изворфинансирања 0100 Општиприходиипримањабуџета

368.430.000,00 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
Изворфинансирања 0100 Општиприходиипримањабуџета
Изворфинансирања1500 Неутрошенасредствадонацијаизранијихгодина
Изворфинансирања5600 Финансијскапомоћ ЕУ

20.000,00 динара
4.935.200,00 динара
4.795.200,00 динара

ПРОЈЕКАТ 7007 „Јачање образовних капацитета у области инжењерства букеивибрацијеразвојем
компетенција и сарадње између интересних група – СЕНВИБЕ“
598241-Е П П-1-2018-1-РС-Е П ПКА 2 -ЦБХ Е -ЈП
Функционална класификација 560
Заштита животне средине некласификована на другом месту
Изворфинансирања 0100 Општиприходиипримањабуџета
Изворфинансирања1500 Неутрошенасредствадонацијаизранијихгодина
Изворфинансирања5600 Финансијскапомоћ ЕУ
ПРОГРАМ 0405 ЗАШТИТА ПРИРОДЕ ГЛАВА 00 планирана су средства у укупном износу од
10.247.265,00 динара,за:

10.000,00 динара
961.920,00 динара
3.847.680,00 динара

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 Заштита природе
Функционална класификација 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика
Извор финансирања 01 00
Приходиизбуџета
6.000.000,00 динара

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода
Функционална класификација 560
Заштита животне средине некласификована на другом месту
Изворфинансирања1302
2.623.265,00 динара
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по
посебним законима као наменски приходи
ПРОЈЕКАТ
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
Изворфинансирања1500 Неутрошенасредствадонацијаизранијихгодина
Изворфинансирања5600 Финансијскапомоћ ЕУ

837.000,00 динара
787.000,00 динара

ПРОГРАМ 0406 Интегрисано управљање отпадом, хемикалијама и биоцидним производима планирана су средства у
укупном износу од 68.000.000,00 динара, за:
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 Управљање комуналним отпадним водама (суфинансирање ЈЛС у изради планске и пројектнотехничке документације)
Функционална класификација 560

Заштита животне средине некласификована на другом месту
Изворфинансирања 0100 Општиприходиипримањабуџета

66.573.035,46 динара

ПРОГРАМ 1101 УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ
планирана су средства у укупном износу од 131.535.175,58 динара, за:
Функционална класификација 620 Развој заједнице

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002
Администрација, управљање и надзор у области просторног планирања
Изворфинансирања 0100 Општиприходиипримањабуџета

32.435.175,58 динара

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003
Израда, доношење и имплементација планске документације
Изворфинансирања 0100 Општиприходиипримањабуџета

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
Изворфинансирања 0100 Општиприходиипримањабуџета
10.000.000,00 динара

УКУПНОПРИХОДИЗАРАЗДЕО 1200 ГЛАВА00

763.712.265,00 динарa

РАЗДЕО 12 ГЛАВА 01
ПРОГРАМ 0405 ЗАШТИТА ПРИРОДЕ
560 Заштита животне средине некласификована на другом месту
Приходи, пренета неутрошена средства из ранијих година за 2020. годину планирана су у укупном износу од
161.467.786,50 динара, а планирају се из следећих извора:
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003 Заштита природе и природних добара на територији Аутономне покрајине Војводине
0100 Општи приходи и примања буџета– 791111 Приходи из буџета
03 00 Социјални доприноси – 771111 Меморандумске
ставке за рефундацију расхода

92.500.000,00 динара
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 АПВојводина
745131 – Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа АПВојводина
742231-Административне таксе у корист нивоа АПВојводина
УКУПНО Приходи од продаје добара и услуга или закупа
одстране тржишних организација у износу од
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година –

100.000,00 динара
281.494,72 динара
8.000.000,00 динара
12.381.494.72 динара

додатна средства – 321311 – Нераспоређен вишак прихода и примања
изранијихгодинауизносуод
Укупно:

3.390.417,47 динара
110.488.297,19 динара

ПР ОЈЕКТ НА АКТ ИВ НОСТИ 1004 Зашт ита орла к рсташ а смањ ив ањ ем морт алитет а који узрокуј у људи
1500 Неутрошена средства донација из ранијих година- 311712
Пренета неутрошена средства за посебне намене
Укупно

1.005.719,41 динара
1.005.719,41 динара

ПРОЈЕКАТ 4005 Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав“
5600 Финансијска помоћ ЕУ
1500 Неутрошена средства донација из ранијих година

7.721.908,80 динара
5.620.122,80 динара

– 311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене
Укупно

13.342.031,60 динара

ПРОЈЕКАТ 4006 Процена екосистемских услуга влажних подручја у прекограничном подручју између Хрватске и
Срб иј е-2017ХР -РС1 23 Ец оWET
5600 ФинансијскапомоћЕУ
1500 Неутрошена средства донација из ранијих година

1.762.500,00 динара
465.621,25 динара

– 311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене
Укупно

2.228.121,25 динара

ПРОЈЕК АТ 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 ofWETLANDS and
other surface waters SeNs Wetlands HR-RS135
„Активна Сензор мрежа за мониторинг и евалуацију
окружењаради заштите и сврсисходне употребе влажних
станишта и других површинских вода“
0100 Приходи избуџета– 791111 Приходи из буџета

525.000,00 динара

5600 Финансијска помоћ ЕУ

5.390.306,40 динара

1500 Неутрошена средства донација из ранијих година

3.201.894,40 динара

– 311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене
Укупно

9.117.200,80 динара

ПРОЈЕКАТ 4010 Заштита кључних животињских врста Панонских степа у прекограничном подручју
ПАННОНСТЕППЕС ХУСРБ/162/12/0065
5600 Финансијска помоћ ЕУ

9.317.109,60 динара

1500 Неутрошена средства донација из ранијих година

1.471.850,40 динара

– 311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене
Укупно

10.788.960,00 динара

ПРОЈЕКАТ 4011 „Управљање инвазивним биљним врстама у сливу реке Саве SAVATIES DTP2-096-2.3“
„Мрежазабиодиверзитет, адаптацију,одрживостиинтеграцију 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”

0100 Приходи из буџета

2.050.000,00 динара

56 00 Финансијска помоћ ЕУ - 732321 Текуће помоћи од ЕУ у
корист нивоа АПВојводине

2.269.750,00 динара

1500 Неутрошена средства донација из ранијих година

4.842.735,00 динара

– 311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене
Укупно

ПРОЈЕКАТ 4012 Регионалне смернице за екосистемске услуге
„Regional guidelinesonecosystem services assessment and
Valuation (ESAV) in processes of establishing and managing of
protected areas in Western Balkans” -„Регионалне смернице
за екосистемске услуге “
06 00 Донације од међународних организација

9.162.485,00 динара

732131 Текуће донације од међународних организација у
корист нивоаАПВојводине

4.148.721,25 динара

1500 Неутрошенасредствадонацијаизранијихгодина

1.186.250,00 динара

– 311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене
Укупно

5.334.971,25 динара

============================================================================================================
УКУПНОПРИХОДИЗАРАЗДЕО12ГЛАВА01

161.467.786,50 динарa

=============================================================================================================
УКУПНОПРИХОДИЗАРАЗДЕО 12
925.180.051,50 ДИНАРА

I ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТР ОШЕНА СРЕДСТВ А ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

Планирана су средства у укупном износу од 783.988.473,13 динарa, и то за:

ПРОГРАМ 0404 УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ планирана су средства у укупном износу од
524.277.761,61 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

83.003.024,42 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

400.000,00 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

65.000.000,00 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

366.230.000,00 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

Извор финансирања 01 00 Општиприходиипримањабуџета

20.000,00 динара

Извор финансирања 15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година

9.937,19 динара

Извор финансирања 56 00 Финансијска помоћ ЕУ

4.795.200,00 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
Функционална класификација 560
Заштита животне средине некласификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета

10.000,00 динара

Изворфинансирања 15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година

961.920,00 динара

Извор финансирања 56 00 Финансијска помоћ ЕУ

3.847.680,00 динара

ПРОГРАМ 0405 ЗАШТИТА ПРИРОДЕ ГЛАВА 00 планирана су средства у укупном износу од 9.420.265,00 динара,
за:

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 Заштита природе
Функционална класификација 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика
Извор финансирања 01 00 Општиприходиипримањабуџета

6.000.000,00 динара

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 13 02

2.623.265,00 динара

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним
законима као наменски приходи

ПРОЈЕКАТ
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
Извор финансирања 15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година
Извор финансирања 56 00 Финансијска помоћ ЕУ

10.000,00 динара
787.000,00 динара

ПРОГРАМ 0406 Интегрисано управљање отпадом, хемикалијама и биоцидним производима планирана су средства у
укупном износу од 0,00 динара, за:
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 Управљање комуналним отпадним водама (суфинансирање ЈЛС у изради планске и
пројектно-техничке документације)
Функционална класификација 560
Заштита животне средине некласификована на другом месту
Извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета

0,00 динара

ПРОГРАМ 1101 УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ
планирана су средства у укупном износу од 104.741.065,69 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

30.141.065,69 динара

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003
Израда, доношење и имплементација планске документације
Извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета

74.600.000,00 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

0,00 динара

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------УКУПНО ПРИХОДИ ЗА РАЗДЕО 1200 ГЛАВА 00

638.439.092,30 динарa

РАЗДЕО 12 ГЛАВА 01
ПРОГРАМ 0405 ЗАШТИТА ПРИРОДЕ
560 Заштита животне средине некласификована на другом месту

I ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА ЗА 2020. годину
планирана су у укупном износу од 155.031.216.19 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
– 791111 Општи приходи и примања буџета
83.009.760,00 динара
03 00 Социјални доприноси - 771111 Меморандумске
Ставке за рефундацију расхода
03 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
742132 – Приход од давања у закуп односно на коришћење
непокретности у државној својини који користе АП Војводина
745131 – Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа АП Војводина
742231– Административне таксе у корист нивоа АП Војводина
УКУПНО Приходи од продаје добара и услуга или закупа
од стране тржишних организација у износу од
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година –
додатна средства – 321311 – Нераспоређен вишак прихода и примања
из ранијих година у износу од
Укупно

2.216.385.00 динара

3.000.000,00 динара
100.000,00 динара
281.494,72 динара
8.000.000,00 динара

11.381.494.72 динара

2.232.528.74 динара
98.840.168,46 динара

ПРОЈЕКТНА АКТИВНОСТ 1004 Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују људи
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година – 311712
Пренета неутрошена средства за посебне намене
Укупно

691.973.61 динара

691.973.61 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“ "
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година –
Пренета неутрошена средства за посебне намене – 311712

10.647.190.12 динара

Укупно

10.647.190.12 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“
56 00 Финансијска помоћ ЕУ – 732321 Текуће помоћи ЕУ у
корист нивоа АП Војводине
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година
– 311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене
Укупно

1.658.540,14 динара
2.219.839.91 динара
3.878.380.05 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
791111 Општи приходи и примања буџета
56 00 Финансијска помоћ ЕУ
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година
– 311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене

200.340,00 динара
3.734.339.70 динара
3.581.902.70 динара

Укупно

7.516.582.40 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 oд ЕУ у
корист нивоа АП Војводине
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година
– 311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене
Укупно

9.317.109,60 динара
1.157.656.34 динара
10.474.765,94 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
791111 Општи приходи и примања буџета
56 00 Финансијска помоћ ЕУ – 732321 Текуће помоћи oд ЕУ у
корист нивоа АП Војводине
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година
– 311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене
Укупно

1.864.900,00 динара
2.269.750,00 динара
3.473.912,39 динара
7.608.562.39 динара

ПРОЈЕКАТ 4012 Регионалне смернице за екосистемске услуге
„Regional guidelines on ecosystem services assessment and
Valuation (ESAV) in processes of establishing and managing of
protected areas in Western Balkans” „Регионалне смернице за екосистемске услуге “
06 00 Донације од међународних организација
732131 Teкуће донације од међународних организација
у корист нивоа АП Војводине
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година
– 311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене
Укупно

4.148.721,25 динара

1.743.036.61 динара

5.891.757.86 динара

=============================================================================================
УКУПНО РАЗДЕО 12 ГЛАВА 01
145.549.380,83 динарa
==============================================================================================================
УКУПНО ПРИХОДИ ЗА РАЗДЕО 12
783.988.473,13 ДИНАРА

II ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА

План расхода ииздатака износи 783.988.473,13 динараи распоређени приказан је у следећој табели за:
– Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине у износу од 638.439.092,30 динара
– Покрајински завод за заштиту природе у износу од 145.549.380,83 динара

Извор
финансирања
Економск а
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

12

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

1200

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
Програм 0404

Управљање заштитом животне средине

Програмска
Администрација, управљање и надзор

активност 1001
560

Заштита животне средине некласификована на другом месту

411
4111

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

61.062.805,30

61.062.805,30

61.062.805,30

61.062.805,30

61.062.805,30

61.062.805,30

10.166.957,90

10.166.957,90

7.022.222,61

7.022.222,61

7.022.222,61

7.022.222,61

3.144.735,29

3.144.735,29

3.144.735,29

3.144.735,29

НАКНАДЕ У НАТУРИ

467.908,24

467.908,24

Накнаде у натури

467.908,24

467.908,24

467.908,24

467.908,24

1.895.507,60

1.895.507,60

270.000,00

270.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета

412
4121

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
Допринос за пензијско и инвалидско
осигурање

01 00 Општи приходи и примања буџета
Допринос за здравствено осигурање

4122

01 00 Општи приходи и примања буџета

413
4131

01 00 Општи приходи и примања буџета

414

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

4141

01 00 Општи приходи и примања буџета

270.000,00

270.000,00

144.000,00

144.000,00

144.000,00

144.000,00

1.481.507,60

1.481.507,60

1.481.507,60

1.481.507,60

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

1.009.045,00

1.009.045,00

Накнаде трошкова за запослене

1.009.045,00

1.009.045,00

1.009.045,00

1.009.045,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

Отпремнине и помоћи

4143

01 00 Општи приходи и примања буџета
Помоћ у медицинском лечењу запосленог
или чланова уже породице и друге помоћи
запосленом

4144

01 00 Општи приходи и примања буџета

415
4151

01 00 Општи приходи и примања буџета

416
4161

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

01 00 Општи приходи и примања буџета

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

421
4211

Назив

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
Трошкови платног промета и банкарских
услуга

01 00 Општи приходи и примања буџета

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

1.425.000,00

1.425.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

550.000,00

550.000,00

550.000,00

550.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

420.000,00

420.000,00

420.000,00

420.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

25.000,00

25.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета

25.000,00

25.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

438.621,22

438.621,22

Трошкови службених путовања у земљи

428.621,22

428.621,22

01 00 Општи приходи и примања буџета

428.621,22

428.621,22

Трошкови службених путовања у
иностранство

10.000,00

10.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета

10.000,00

10.000,00

5.908.372,52

5.908.372,52

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

700.000,00

700.000,00

700.000,00

700.000,00

5.088.372,52

5.088.372,52

5.088.372,52

5.088.372,52

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

50.000,00

50.000,00

Текуће поправке и одржавање опреме

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

МАТЕРИЈАЛ

250.000,00

250.000,00

Материјали за образовање и усавршавање
запослених

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

67.614,24

67.614,24

Остале текуће дотације и трансфери

67.614,24

67.614,24

67.614,24

67.614,24

Енергетске услуге

4212

01 00 Општи приходи и примања буџета
Комуналне услуге

4213

01 00 Општи приходи и примања буџета
Услуге комуникација

4214

01 00 Општи приходи и примања буџета
Закуп имовине и опреме

4216

01 00 Општи приходи и примања буџета
Остали трошкови

4219

422
4221

4222

423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Компјутерске услуге

4232

01 00 Општи приходи и примања буџета
Услуге образовања и усавршавања
запослених

4233

01 00 Општи приходи и примања буџета
Услуге информисања

4234

01 00 Општи приходи и примања буџета
Стручне услуге

4235

01 00 Општи приходи и примања буџета
Остале опште услуге

4239

01 00 Општи приходи и примања буџета

425
4252

01 00 Општи приходи и примања буџета

426
4263

01 00 Општи приходи и примања буџета

465
4651

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

01 00 Општи приходи и примања буџета

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

482

Назив

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

4821

01 00 Општи приходи и примања буџета

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

41.192,40

41.192,40

3.100,00

3.100,00

3.100,00

3.100,00

34.792,40

34.792,40

01 00 Општи приходи и примања буџета

34.792,40

34.792,40

Новчане казне, пенали и камате

3.300,00

3.300,00

01 00 Општи приходи и примања буџета

3.300,00

3.300,00

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ
ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ
ДРЖАВНИХ ОРГАНА

120.000,00

120.000,00

Накнада штете за повреде или штету
нанету од стране државних органа

120.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

83.003.024,42

83.003.024,42

Обавезне таксе

4822

4823

485

4851

01 00 Општи приходи и примања буџета

Извори финансирања за функцију 560
01 00 Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 560

83.003.024,42

0,00

83.003.024,42

Извори финансирања за програмску активност 1001
01 00 Општи приходи и примања буџета

Укупно за програмску активност 1001

83.003.024,42
83.003.024,42

83.003.024,42
0,00

83.003.024,42

Програмска
Управљање и промоција

активност 1002
560

Заштита животне средине некласификована на другом месту

423
4235

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

400.000,00

400.000,00

Стручне услуге

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета

Извори финансирања за функцију 560
01 00 Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 560

400.000,00

0,00

400.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01 00 Општи приходи и примања буџета

Укупно за програмску активност 1002

400.000,00
400.000,00

400.000,00
0,00

400.000,00

Програмска
Мониторинг и информациони систем животне средине

активност 1003
560

Заштита животне средине некласификована на другом месту
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

4.210.000,00

4.210.000,00

Компјутерске услуге

3.760.000,00

3.760.000,00

3.760.000,00

3.760.000,00

450.000,00

450.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета

450.000,00

450.000,00

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

47.846.769,90

47.846.769,90

423
4232

01 00 Општи приходи и примања буџета
Стручне услуге

4235

424

4246

Услуге очувања животне средине, науке и
геодетске услуге
01 00 Општи приходи и примања буџета

Назив

47.846.769,90
Расходи и издаци из
прихода, примања и
47.846.769,90
пренетих
неутрошених
средстава

47.846.769,90

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

47.846.769,90

Укупно

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

425
4251

Назив

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
Текуће поправке и одржавање зграда и
објеката

01 00 Општи приходи и примања буџета

511

5151

1.456.230,10

300.000,00

300.000,00
300.000,00

1.156.230,10

1.156.230,10

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

250.000,00

250.000,00

Пројектно планирање

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

МАШИНЕ И ОПРЕМА

9.360.000,00

9.360.000,00

Медицинска и лабораторијска опрема

9.360.000,00

9.360.000,00

9.360.000,00

9.360.000,00

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

1.877.000,00

1.877.000,00

Нематеријална имовина

1.877.000,00

1.877.000,00

1.877.000,00

1.877.000,00

65.000.000,00

65.000.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета

515

1.456.230,10

1.156.230,10

01 00 Општи приходи и примања буџета

512
5125

Укупно

300.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета

5114

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

1.156.230,10

Текуће поправке и одржавање опреме

4252

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

01 00 Општи приходи и примања буџета

Извори финансирања за функцију 560
01 00 Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 560

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
01 00 Општи приходи и примања буџета

Укупно за програмску активност 1003

65.000.000,00
65.000.000,00

65.000.000,00
0,00

65.000.000,00

Програмска
Сузбијање штетних организама у животној средини

активност 1004
560

Заштита животне средине некласификована на другом месту

424
4246

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

83.761.200,00

83.761.200,00

Услуге очувања животне средине, науке и
геодетске услуге

83.761.200,00

83.761.200,00

83.761.200,00

83.761.200,00

МАТЕРИЈАЛ

282.468.800,00

282.468.800,00

Материјали за очување животне средине и
науку

282.468.800,00

282.468.800,00

282.468.800,00

282.468.800,00

366.230.000,00

366.230.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета

426
4265

01 00 Општи приходи и примања буџета

Извори финансирања за функцију 560
01 00 Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 560

366.230.000,00

0,00

366.230.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1004
01 00 Општи приходи и примања буџета

Укупно за програмску активност 1004

366.230.000,00
366.230.000,00

366.230.000,00
0,00

366.230.000,00

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Пројекат 5005

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

Заштита природе од инвазивних врста-ПРОТЕЦТ
Заштита животне средине некласификована на другом месту

560
421
4211

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

20.000,00

39.937,19

59.937,19

Трошкови платног промета и банкарских
услуга

20.000,00

39.937,19

59.937,19

01 00 Општи приходи и примања буџета

20.000,00

20.000,00

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих

9.937,19

9.937,19

30.000,00

30.000,00

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

4.765.200,00

4.765.200,00

Услуге очувања животне средине, науке и

4.765.200,00

4.765.200,00

4.765.200,00

4.765.200,00

9.937,19

20.000,00
9.937,19

4.795.200,00

4.795.200,00

4.805.137,19

4.825.137,19

9.937,19

20.000,00
9.937,19

4.795.200,00

4.795.200,00

4.805.137,19

4.825.137,19

година
56 00 Финансијска помоћ ЕУ

424
4246

геодетске услуге
56 00 Финансијска помоћ ЕУ

Извори финансирања за функцију 560
01 00 Општи приходи и примања буџета
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

20.000,00

56 00 Финансијска помоћ ЕУ
Укупно за функцију 560

20.000,00

Извори финансирања за пројекат 5005
01 00 Општи приходи и примања буџета
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих

20.000,00

година
56 00 Финансијска помоћ ЕУ

Укупно за пројекат 5005

20.000,00

„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

Пројекат 7007

Заштита животне средине некласификована на другом месту

560
421
4211

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

10.000,00

30.000,00

40.000,00

Трошкови платног промета и банкарских
услуга

10.000,00

30.000,00

40.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих

10.000,00

10.000,00
10.000,00

10.000,00

20.000,00

20.000,00

2.934.100,00

2.934.100,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

2.334.100,00

2.334.100,00

901.920,00

901.920,00

1.432.180,00

1.432.180,00

година
56 00 Финансијска помоћ ЕУ

422
4221

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
Трошкови службених путовања у земљи

56 00 Финансијска помоћ ЕУ

4222

Трошкови службених путовања у
иностранство
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година
56 00 Финансијска помоћ ЕУ

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

1.845.500,00

1.845.500,00

Услуге информисања

375.500,00

375.500,00

56 00 Финансијска помоћ ЕУ

375.500,00

375.500,00

1.470.000,00

1.470.000,00

50.000,00

50.000,00

1.420.000,00

1.420.000,00

961.920,00

10.000,00
961.920,00

3.847.680,00

3.847.680,00

4.809.600,00

4.819.600,00

961.920,00

10.000,00
961.920,00

3.847.680,00

3.847.680,00

4.809.600,00

4.819.600,00

971.857,19

514.663.024,42
971.857,19

8.642.880,00

8.642.880,00

9.614.737,19

524.277.761,61

423
4234

Стручне услуге

4235

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година
56 00 Финансијска помоћ ЕУ

Извори финансирања за функцију 560
01 00 Општи приходи и примања буџета
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

10.000,00

56 00 Финансијска помоћ ЕУ
Укупно за функцију 560

10.000,00

Извори финансирања за пројекат 7007
01 00 Општи приходи и примања буџета
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

10.000,00

56 00 Финансијска помоћ ЕУ

Укупно за пројекат 7007

10.000,00

Извори финансирања за програм Управљање заштитом животне средине
01 00 Општи приходи и примања буџета
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих

514.663.024,42

година
56 00 Финансијска помоћ ЕУ

Укупно за програм Управљање заштитом животне средине

Програм 0405
Програмска

514.663.024,42

Заштита природе
Заштита природе

активност 1001
540

Заштита биљног и животињског света и крајолика

451

4511

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ
НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

6.000.000,00

6.000.000,00

Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

4.900.000,00

4.900.000,00

4.900.000,00

4.900.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета

4512

Капиталне субвенције јавним
нефинансијским предузећима и
организацијама
01 00 Општи приходи и примања буџета

Извори финансирања за функцију 540
01 00 Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 540

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01 00 Општи приходи и примања буџета

6.000.000,00

6.000.000,00

Укупно за програмску активност 1001

Назив

6.000.000,00
Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

0,00

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

6.000.000,00

Укупно

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

Програмска
Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода

активност 1002
560

Заштита животне средине некласификована на другом месту

451
4511

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ
НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - накнаде и други приходи остварени
по посебним законима као наменски приходи
Капиталне субвенције јавним
4512
нефинансијским предузећима и
организацијама
13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих

1.623.265,00

1.623.265,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

623.265,00

623.265,00

623.265,00

623.265,00

1.000.000,00

1.000.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

2.623.265,00

2.623.265,00

година - накнаде и други приходи остварени
по посебним законима као наменски приходи

454

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА
Текуће субвенције приватним предузећима

4541

13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - накнаде и други приходи остварени
по посебним законима као наменски приходи
Капиталне субвенције приватним
4542
предузећима
13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - накнаде и други приходи остварени
по посебним законима као наменски приходи

Извори финансирања за функцију 560
13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - накнаде и други приходи остварени
по посебним законима као наменски приходи

Укупно за функцију 560

2.623.265,00

0,00

2.623.265,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - накнаде и други приходи остварени
по посебним законима као наменски приходи

Укупно за програмску активност 1002

2.623.265,00

2.623.265,00

2.623.265,00

0,00

2.623.265,00

Очување кључних животињских врста Панонских степа у пограничном региону између

Пројекат 4009

Мађарске и Србије – ПАННОНСТЕППЕС
Заштита животне средине некласификована на другом месту

560

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

20.000,00

20.000,00

Трошкови платног промета и банкарских
услуга

20.000,00

20.000,00

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

10.000,00

10.000,00

56 00 Финансијска помоћ ЕУ

10.000,00

10.000,00

77.000,00

77.000,00

421
4211

422

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

4222

Трошкови службених путовања у
иностранство
56 00 Финансијска помоћНазив
ЕУ

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

77.000,00

77.000,00

Расходи и
издаци из
77.000,00
додатних
средстава

Укупно
77.000,00

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

700.000,00

700.000,00

Стручне услуге

700.000,00

700.000,00

56 00 Финансијска помоћ ЕУ

700.000,00

700.000,00

10.000,00

10.000,00

787.000,00

787.000,00

797.000,00

797.000,00

10.000,00

10.000,00

787.000,00

787.000,00

797.000,00

797.000,00

423
4235

Извори финансирања за функцију 560
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година
56 00 Финансијска помоћ ЕУ
Укупно за функцију 560

0,00

Извори финансирања за пројекат 4009
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година
56 00 Финансијска помоћ ЕУ

Укупно за пројекат 4009

0,00

Извори финансирања за програм Заштита природе
01 00 Општи приходи и примања буџета
13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - накнаде и други приходи остварени
по посебним законима као наменски приходи

6.000.000,00
2.623.265,00

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година
56 00 Финансијска помоћ ЕУ

Укупно за програм Заштита природе

Програм 1101

8.623.265,00

6.000.000,00
2.623.265,00

10.000,00

10.000,00

787.000,00

787.000,00

797.000,00

9.420.265,00

Уређење и надзор у области планирања и изградње

Програмска
Администрација, управљање и надзор у области просторног планирања

активност 1002
620

Развој заједнице

411
4111

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

19.513.623,53

19.513.623,53

19.513.623,53

19.513.623,53

19.513.623,53

19.513.623,53

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА

3.249.018,32

3.249.018,32

Допринос за пензијско и инвалидско
осигурање

2.244.066,71

2.244.066,71

01 00 Општи приходи и примања буџета

412

4121

01 00 Општи приходи и примања буџета

2.244.066,71

2.244.066,71

1.004.951,61

1.004.951,61

1.004.951,61

1.004.951,61

НАКНАДЕ У НАТУРИ

146.760,00

146.760,00

Накнаде у натури

146.760,00

146.760,00

146.760,00

146.760,00

Допринос за здравствено осигурање

4122

01 00 Општи приходи и примања буџета

413
4131

01 00 Општи приходи и примања буџета

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

414
4141

Назив

780.000,00

780.000,00

270.000,00

270.000,00

270.000,00

270.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

430.000,00

430.000,00

430.000,00

430.000,00

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

1.112.113,84

1.112.113,84

Накнаде трошкова за запослене

1.112.113,84

1.112.113,84

1.112.113,84

1.112.113,84

67.000,00

67.000,00

67.000,00

67.000,00

67.000,00

67.000,00

235.000,00

235.000,00

10.000,00

10.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета
Помоћ у медицинском лечењу запосленог
или чланова уже породице и друге помоћи
запосленом
01 00 Општи приходи и примања буџета

415
4151

01 00 Општи приходи и примања буџета

416
4161

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

01 00 Општи приходи и примања буџета

421

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
Трошкови платног промета и банкарских
услуга

4211

01 00 Општи приходи и примања буџета

10.000,00

10.000,00

190.000,00

190.000,00

190.000,00

190.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

15.000,00

15.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета

15.000,00

15.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

370.000,00

370.000,00

Трошкови службених путовања у земљи

370.000,00

370.000,00

370.000,00

370.000,00

3.257.850,00

3.257.850,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

100.000,00

100.000,00

Услуге комуникација

4214

01 00 Општи приходи и примања буџета
Закуп имовине и опреме

4216

01 00 Општи приходи и примања буџета
Остали трошкови

4219

422
4221

01 00 Општи приходи и примања буџета

423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Компјутерске услуге

4232

01 00 Општи приходи и примања буџета
Услуге образовања и усавршавања
запослених

4233

01 00 Општи приходи и примања буџета

100.000,00

100.000,00

805.890,11

805.890,11

805.890,11

805.890,11

2.311.959,89

2.311.959,89

2.311.959,89

2.311.959,89

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

МАТЕРИЈАЛ

100.000,00

100.000,00

Материјали за образовање и усавршавање
запослених

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

Услуге информисања

4234

01 00 Општи приходи и примања буџета
Стручне услуге

4235

01 00 Општи приходи и примања буџета
Остале опште услуге

4239

01 00 Општи приходи и примања буџета

426
4263

Укупно

Исплата накнада за време одсуствовања с
посла на терет фондова
Отпремнине и помоћи

4144

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

01 00 Општи приходи и примања буџета

4143

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

01 00 Општи приходи и примања буџета

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

465
4651

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

4821

Укупно

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

1.100.000,00

1.100.000,00

Остале текуће дотације и трансфери

1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

9.700,00

9.700,00

3.000,00

3.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета

482

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

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

01 00 Општи приходи и примања буџета

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета

3.000,00

3.000,00

Новчане казне, пенали и камате

3.700,00

3.700,00

01 00 Општи приходи и примања буџета

3.700,00

3.700,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

30.141.065,69

30.141.065,69

Обавезне таксе

4822

4823

483
4831

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

01 00 Општи приходи и примања буџета

Извори финансирања за функцију 620
01 00 Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 620

30.141.065,69

0,00

30.141.065,69

Извори финансирања за програмску активност 1002
01 00 Општи приходи и примања буџета

30.141.065,69

Укупно за програмску активност 1002

30.141.065,69

30.141.065,69
0,00

30.141.065,69

Програмска
Израда, доношење и имплементација планске документације

активност 1003
620

Развој заједнице
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

11.000.000,00

11.000.000,00

Стручне услуге

11.000.000,00

11.000.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета

11.000.000,00

11.000.000,00

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

63.600.000,00

63.600.000,00

Остале специјализоване услуге

63.600.000,00

63.600.000,00

63.600.000,00

63.600.000,00

74.600.000,00

74.600.000,00

423
4235

424
4249

01 00 Општи приходи и примања буџета

Извори финансирања за функцију 620
01 00 Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 620

74.600.000,00

0,00

74.600.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
01 00 Општи приходи и примања буџета

74.600.000,00

Укупно за програмску активност 1003

74.600.000,00

74.600.000,00
0,00

74.600.000,00

Извори финансирања за програм Уређење и надзор у области планирања и изградње
01 00 Општи приходи и примања буџета

Укупно за програм Уређење и надзор у области планирања и изградње

104.741.065,69
104.741.065,69

104.741.065,69
0,00

104.741.065,69

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

Извори финансирања за главу 1200 - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
01 00 Општи приходи и примања буџета
13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - накнаде и други приходи остварени
по посебним законима као наменски приходи

625.404.090,11
2.623.265,00

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година
56 00 Финансијска помоћ ЕУ

Свега за главу 1200 - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

628.027.355,11

625.404.090,11
2.623.265,00

981.857,19

981.857,19

9.429.880,00

9.429.880,00

10.411.737,19

638.439.092,30

животне средине

Покрајински завод за заштиту природе

1201
Програм 0405

Заштита природе

Програмска
Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине

активност 1003
560

Заштита животне средине некласификована на другом месту

411
4111

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

01 00 Општи приходи и примања буџета

52.109.205,04

185.000,00

52.294.205,04

52.109.205,04

185.000,00

52.294.205,04

52.109.205,04

03 00 Социјални доприноси

412
4121

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
Допринос за пензијско и инвалидско
осигурање

01 00 Општи приходи и примања буџета

185.000,00

185.000,00

8.676.182,64

31.385,00

8.707.567,64

5.992.558,58

21.885,00

6.014.443,58

5.992.558,58

03 00 Социјални доприноси
Допринос за здравствено осигурање

4122

01 00 Општи приходи и примања буџета

2.683.624,06

4131

2.683.624,06
9.500,00

9.500,00
400.000,00

Накнаде у натури

350.000,00

50.000,00

400.000,00

350.000,00

350.000,00
50.000,00

50.000,00

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

379.400,00

2.315.000,00

2.694.400,00

Исплата накнада за време одсуствовања с
посла на терет фондова

300.000,00

2.100.000,00

2.400.000,00

300.000,00

03 00 Социјални доприноси
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника
Отпремнине и помоћи
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

4144

2.693.124,06

50.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета

4143

21.885,00

9.500,00

350.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

4141

21.885,00

НАКНАДЕ У НАТУРИ

01 00 Општи приходи и примања буџета

414

5.992.558,58

2.683.624,06

03 00 Социјални доприноси

413

52.109.205,04

Помоћ у медицинском лечењу запосленог
или чланова уже породице и друге помоћи
запосленом
01 00 Општи приходи и примања буџета

79.400,00

79.400,00

300.000,00
2.000.000,00

2.000.000,00

100.000,00

100.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

145.000,00

224.400,00

79.400,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

145.000,00

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

145.000,00

Укупно

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

415
4151

Назив

4161

1.272.019,94

1.272.019,94

1.272.019,94

1.272.019,94

1.272.019,94

1.272.019,94

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

260.000,00

1.000,00

261.000,00

260.000,00

1.000,00

261.000,00

260.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

421

Укупно

Накнаде трошкова за запослене

01 00 Општи приходи и примања буџета

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
Трошкови платног промета и банкарских
услуга

4211

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

01 00 Општи приходи и примања буџета

416

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

01 00 Општи приходи и примања буџета

260.000,00
1.000,00

1.000,00

10.257.535,87

316.000,00

10.573.535,87

170.000,00

60.000,00

230.000,00

170.000,00

170.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

50.000,00

50.000,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства
Енергетске услуге
4212

10.000,00

10.000,00

2.640.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета

2.640.000,00

2.640.000,00

4.982.535,87

4.982.535,87

Комуналне услуге

4213

01 00 Општи приходи и примања буџета
Услуге комуникација

4214

01 00 Општи приходи и примања буџета
Трошкови осигурања

4215

01 00 Општи приходи и примања буџета

4.982.535,87

4.982.535,87

1.960.000,00

1.960.000,00

1.960.000,00

1.960.000,00

500.000,00

Остали трошкови
01 00 Општи приходи и примања буџета

5.000,00

4221

750.000,00
500.000,00

250.000,00

250.000,00

6.000,00

11.000,00

5.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

422

250.000,00

500.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

4219

2.640.000,00

5.000,00
6.000,00

6.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

129.316,84

1.315.000,00

1.444.316,84

Трошкови службених путовања у земљи

100.000,00

600.000,00

700.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета

100.000,00

100.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

500.000,00

500.000,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства
Трошкови службених путовања у
4222
иностранство

100.000,00

100.000,00

700.000,00

729.316,84

01 00 Општи приходи и примања буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

4229

Остали трошкови транспорта
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

29.316,84
29.316,84

29.316,84
700.000,00

700.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

423
4231

Назив

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

5.213.760,00

Административне услуге

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника
Компјутерске услуге

4232

01 00 Општи приходи и примања буџета

2.250.000,00

Услуге образовања и усавршавања
запослених
01 00 Општи приходи и примања буџета

3.760,00

Услуге информисања

4234

01 00 Општи приходи и примања буџета

250.000,00

4235

01 00 Општи приходи и примања буџета

2.500.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета

100.000,00

100.000,00

200.000,00

2.450.000,00
2.250.000,00

200.000,00

200.000,00

350.000,00

353.760,00
3.760,00

350.000,00

350.000,00

274.000,00

524.000,00
250.000,00

274.000,00

274.000,00

4.115.417,47

6.615.417,47

2.500.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства
Услуге за домаћинство и угоститељство
4236

100.000,00

250.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника
Стручне услуге

11.081.177,47

100.000,00

3.760,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

100.000,00

Укупно

5.867.417,47

2.250.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

4233

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

2.500.000,00
3.350.000,00

3.350.000,00

765.417,47

765.417,47

548.000,00

648.000,00

100.000,00

100.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

498.000,00

498.000,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства
Репрезентација
4237

50.000,00

50.000,00

40.000,00

230.000,00

270.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета

40.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника
Остале опште услуге

4239

01 00 Општи приходи и примања буџета

70.000,00

4242

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

25.000,00

Услуге образовања, културе и спорта
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

4243

Медицинске услуге
01 00 Општи приходи и примања буџета

1.000,00

Услуге очувања животне средине, науке и
геодетске услуге
01 00 Општи приходи и примања буџета

1.000,00

Остале специјализоване услуге
01 00 Општи приходи и примања буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

50.000,00

120.000,00
70.000,00

50.000,00

50.000,00

300.000,00

325.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

50.000,00

51.000,00
1.000,00

50.000,00

50.000,00

100.000,00

101.000,00

1.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

4249

230.000,00

1.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

4246

230.000,00

70.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

424

40.000,00

23.000,00

1.000,00
100.000,00

100.000,00

50.000,00

73.000,00

23.000,00

23.000,00
50.000,00

50.000,00

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

425
4251

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

663.857,90

768.171,27

1.432.029,17

Текуће поправке и одржавање зграда и
објеката

310.000,00

266.111,27

576.111,27

01 00 Општи приходи и примања буџета

310.000,00

310.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

200.000,00

200.000,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства
Текуће поправке и одржавање опреме
4252

66.111,27

66.111,27

353.857,90

502.060,00

855.917,90

01 00 Општи приходи и примања буџета

353.857,90

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

426
4261

3.500.434,72

5.393.224,70

Административни материјал

1.038.195,95

1.153.940,00

2.192.135,95

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства
Материјали за образовање и усавршавање
4263
запослених
01 00 Општи приходи и примања буџета

1.038.195,95

100.000,00

Материјали за саобраћај
01 00 Општи приходи и примања буџета

500.000,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства
Материјали за очување животне средине и
4265
науку
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника
Медицински и лабораторијски материјали
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

01 00 Општи приходи и примања буџета

1.003.940,00

1.003.940,00

150.000,00

150.000,00

340.000,00

440.000,00
100.000,00

340.000,00

340.000,00

968.633,73

1.468.633,73

500.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

Материјали за одржавање хигијене и
угоститељство

1.038.195,95

100.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

4268

502.060,00

1.892.789,98

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

4267

502.060,00

МАТЕРИЈАЛ

01 00 Општи приходи и примања буџета

4264

353.857,90

148.898,03

500.000,00
618.633,73

618.633,73

350.000,00

350.000,00

107.860,99

107.860,99

107.860,99

107.860,99

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

500.000,00

648.898,03

148.898,03

148.898,03

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

300.000,00

300.000,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства
Материјали за посебне намене
4269

200.000,00

200.000,00

105.696,00

330.000,00

435.696,00

01 00 Општи приходи и примања буџета

105.696,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

280.000,00

280.000,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

50.000,00

50.000,00

465
4651

105.696,00

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

500.000,00

500.000,00

Остале текуће дотације и трансфери

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

482
4821

Назив

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

01 00 Општи приходи и примања буџета

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

4822

01 00 Општи приходи и примања буџета

10.000,00

140.000,00

100.000,00

9.000,00

109.000,00

100.000,00

30.000,00

МАШИНЕ И ОПРЕМА

426.081,23

Опрема за саобраћај

5121

100.000,00
9.000,00

9.000,00

1.000,00

31.000,00

30.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

512

Укупно

130.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника
Обавезне таксе

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства
Административна опрема
5122

426.081,23

01 00 Општи приходи и примања буџета

426.081,23

30.000,00
1.000,00

1.000,00

1.071.000,00

1.497.081,23

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

550.000,00

976.081,23
426.081,23

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

350.000,00

350.000,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства
Опрема за заштиту животне средине
5124

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

320.000,00

320.000,00

320.000,00

320.000,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства
Опрема за производњу, моторна,
5129
непокретна и немоторна опрема
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

515
5151

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

724.610,56

100.000,00

824.610,56

Нематеријална имовина

724.610,56

100.000,00

824.610,56

01 00 Општи приходи и примања буџета

724.610,56

724.610,56

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

10.000,00

10.000,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

90.000,00

90.000,00

2.216.385,00
11.381.494,72

83.009.760,00
2.216.385,00
11.381.494,72

2.232.528,74

2.232.528,74

15.830.408,46

98.840.168,46

2.216.385,00
11.381.494,72

83.009.760,00
2.216.385,00
11.381.494,72

2.232.528,74

2.232.528,74

15.830.408,46

98.840.168,46

Извори финансирања за функцију 560
01 00 Општи приходи и примања буџета
03 00 Социјални доприноси
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

83.009.760,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства
Укупно за функцију 560

83.009.760,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
01 00 Општи приходи и примања буџета
03 00 Социјални доприноси
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

83.009.760,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

Укупно за програмску активност 1003

83.009.760,00

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

Програмска
"Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују људи"

активност 1004
560

Заштита животне средине некласификована на другом месту
СТАЛНИ ТРОШКОВИ

20.000,00

20.000,00

Трошкови платног промета и банкарских
услуга

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

107.400,00

107.400,00

50.000,00

50.000,00

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година
Трошкови службених путовања у
4222
иностранство

50.000,00

50.000,00

57.400,00

57.400,00

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

57.400,00

57.400,00

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

498.754,20

498.754,20

Услуге очувања животне средине, науке и
геодетске услуге

373.754,20

373.754,20

373.754,20

373.754,20

125.000,00

125.000,00

125.000,00

125.000,00

МАТЕРИЈАЛ

65.819,41

65.819,41

Материјали за саобраћај

65.819,41

65.819,41

65.819,41

65.819,41

691.973,61

691.973,61

691.973,61

691.973,61

691.973,61

691.973,61

691.973,61

691.973,61

421
4211

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

422

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
Трошкови службених путовања у земљи

4221

424
4246

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година
Остале специјализоване услуге
4249
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

426
4264

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

Извори финансирања за функцију 560
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

Укупно за функцију 560

0,00

Извори финансирања за програмску активност 1004
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

Укупно за програмску активност 1004

0,00

Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере

Пројекат 4005

„Мура-Драва-Дунав"
Заштита животне средине некласификована на другом месту

560
421
4211

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

35.000,00

35.000,00

Трошкови платног промета и банкарских
услуга

35.000,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

2.721.908,80

2.721.908,80

Стручне услуге

2.721.908,80

2.721.908,80

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

423
4235

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

Назив

2.721.908,80
Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

2.721.908,80

Укупно

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

МАТЕРИЈАЛ

1.027.067,32

1.027.067,32

Административни материјал

1.027.067,32

1.027.067,32

1.027.067,32

1.027.067,32

МАШИНЕ И ОПРЕМА

3.363.214,00

3.363.214,00

Административна опрема

3.363.214,00

3.363.214,00

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

3.363.214,00

3.363.214,00

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

3.500.000,00

3.500.000,00

Нематеријална имовина

3.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

10.647.190,12

10.647.190,12

10.647.190,12

10.647.190,12

10.647.190,12

10.647.190,12

10.647.190,12

10.647.190,12

426
4261

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

512
5122

515
5151

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

Извори финансирања за функцију 560
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

Укупно за функцију 560

0,00

Извори финансирања за пројекат 4005
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

Укупно за пројекат 4005

0,00

Процена екосистемских услуга влажних подручја у прекограничном подручју између

Пројекат 4006

Хрватске и Србије-2017ХР-РС123 ЕцоWЕТ
Заштита животне средине некласификована на другом месту

560

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

100.000,00

100.000,00

Трошкови платног промета и банкарских
услуга

100.000,00

100.000,00

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

50.000,00

50.000,00

56 00 Финансијска помоћ ЕУ

50.000,00

50.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

1.200.000,00

1.200.000,00

Стручне услуге

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

МАШИНЕ И ОПРЕМА

2.578.380,05

2.578.380,05

Административна опрема

2.578.380,05

2.578.380,05

969.839,91

969.839,91

1.608.540,14

1.608.540,14

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

2.219.839,91

2.219.839,91

56 00 Финансијска помоћ ЕУ

1.658.540,14

1.658.540,14

3.878.380,05

3.878.380,05

421
4211

423
4235

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

512
5122

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година
56 00 Финансијска помоћ ЕУ

Извори финансирања за функцију 560

Укупно за функцију 560

0,00

Извори финансирања за пројекат 4006
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

Назив

56 00 Финансијска помоћ ЕУ

Укупно за пројекат 4006

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
2.219.839,91
издаци
из
додатних
средстава

1.658.540,14

1.658.540,14

0,00

3.878.380,05

3.878.380,05

2.219.839,91

Укупно

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

"Активна мрежа сензора за мониторинг и евалуацију окружења ради заштите и
сврсисходне употребе влажних станишта и других површинских вода" СеНс
Wетландс ХР-РС 135

Пројекат 4008

Заштита животне средине некласификована на другом месту

560
421
4211

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

1.500,00

50.000,00

51.500,00

Трошкови платног промета и банкарских
услуга

1.500,00

50.000,00

51.500,00

01 00 Општи приходи и примања буџета

1.500,00

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих

1.500,00
25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

200.000,00

200.000,00

Трошкови службених путовања у земљи

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

1.950.008,30

2.148.848,30

140.000,00

140.000,00

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

70.000,00

70.000,00

56 00 Финансијска помоћ ЕУ

70.000,00

70.000,00

150.000,00

150.000,00

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

75.000,00

75.000,00

56 00 Финансијска помоћ ЕУ

75.000,00

75.000,00

980.000,00

1.113.812,00

година
56 00 Финансијска помоћ ЕУ

422
4221

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година
Трошкови службених путовања у
4222
иностранство
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

198.840,00

Административне услуге

4231

Услуге образовања и усавршавања
запослених

4233

Услуге информисања

4234

01 00 Општи приходи и примања буџета

133.812,00
133.812,00

133.812,00

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

480.000,00

480.000,00

56 00 Финансијска помоћ ЕУ

500.000,00

500.000,00

680.008,30

745.036,30

Стручне услуге

4235

01 00 Општи приходи и примања буџета
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих

65.028,00
65.028,00

65.028,00
530.008,30

530.008,30

150.000,00

150.000,00

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

445.000,00

445.000,00

Остале специјализоване услуге

445.000,00

445.000,00

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

180.000,00

180.000,00

56 00 Финансијска помоћ ЕУ

265.000,00

265.000,00

година
56 00 Финансијска помоћ ЕУ

424
4249

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

МАТЕРИЈАЛ

951.894,40

951.894,40

Административни материјал

831.894,40

831.894,40

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

331.894,40

331.894,40

56 00 Финансијска помоћ ЕУ

500.000,00

500.000,00

20.000,00

20.000,00

426
4261

Материјали за саобраћај

4264

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година
Материјали за посебне намене
4269

20.000,00

20.000,00

100.000,00

100.000,00

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

МАШИНЕ И ОПРЕМА

2.300.000,00

2.300.000,00

Административна опрема

2.300.000,00

2.300.000,00

800.000,00

800.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

1.419.339,70

1.419.339,70

Нематеријална имовина

1.419.339,70

1.419.339,70

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

820.000,00

820.000,00

56 00 Финансијска помоћ ЕУ

599.339,70

599.339,70

3.581.902,70

200.340,00
3.581.902,70

3.734.339,70

3.734.339,70

7.316.242,40

7.516.582,40

3.581.902,70

200.340,00
3.581.902,70

3.734.339,70

3.734.339,70

7.316.242,40

7.516.582,40

година
56 00 Финансијска помоћ ЕУ

512
5122

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година
56 00 Финансијска помоћ ЕУ

515
5151

Извори финансирања за функцију 560
01 00 Општи приходи и примања буџета
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

200.340,00

56 00 Финансијска помоћ ЕУ
Укупно за функцију 560

200.340,00

Извори финансирања за пројекат 4008
01 00 Општи приходи и примања буџета
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих

200.340,00

година
56 00 Финансијска помоћ ЕУ

Укупно за пројекат 4008

200.340,00

ПЗЗП - Заштита кључних животињских врста Панонских степа у прекограничном

Пројекат 4010

подручју ПАННОНСТЕППЕС ХУСРБ/1602/12/0065
Заштита животне средине некласификована на другом месту

560
421
4211

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

100.000,00

100.000,00

Трошкови платног промета и банкарских
услуга

100.000,00

100.000,00

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

56 00 Финансијска помоћ ЕУ

50.000,00

423
4235

50.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Стручне услуге

Назив

56 00 Финансијска помоћ ЕУ

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

50.000,00

50.000,00

Расходи и
издаци
из
800.000,00
додатних
800.000,00
средстава

800.000,00
Укупно

800.000,00

800.000,00

800.000,00

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

МАШИНЕ И ОПРЕМА

4.800.000,00

4.800.000,00

Административна опрема

4.800.000,00

4.800.000,00

550.000,00

550.000,00

4.250.000,00

4.250.000,00

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

4.774.765,94

4.774.765,94

Нематеријална имовина

4.774.765,94

4.774.765,94

557.656,34

557.656,34

4.217.109,60

4.217.109,60

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

1.157.656,34

1.157.656,34

56 00 Финансијска помоћ ЕУ

9.317.109,60

9.317.109,60

10.474.765,94

10.474.765,94

1.157.656,34

1.157.656,34

9.317.109,60

9.317.109,60

10.474.765,94

10.474.765,94

512
5122

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година
56 00 Финансијска помоћ ЕУ

515
5151

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година
56 00 Финансијска помоћ ЕУ

Извори финансирања за функцију 560

Укупно за функцију 560

0,00

Извори финансирања за пројекат 4010
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година
56 00 Финансијска помоћ ЕУ

Укупно за пројекат 4010

0,00

„Управљање инвазивним биљним врстама у сливу реке Саве" САВА ТИЕС ДТП

Пројекат 4011

2-096-2.3
Заштита животне средине некласификована на другом месту

560
421
4211

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

23.000,00

130.000,00

153.000,00

Трошкови платног промета и банкарских
услуга

23.000,00

100.000,00

123.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета

23.000,00

23.000,00

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

50.000,00

56 00 Финансијска помоћ ЕУ

50.000,00

50.000,00

Трошкови осигурања

30.000,00

30.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

900.000,00

900.000,00

Трошкови службених путовања у земљи

150.000,00

150.000,00

100.000,00

100.000,00

50.000,00

50.000,00

750.000,00

750.000,00

4215

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих

50.000,00

година
56 00 Финансијска помоћ ЕУ

422
4221

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година
56 00 Финансијска помоћ ЕУ

4222

Трошкови службених путовања у
иностранство

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

56 00 Финансијска помоћНазив
ЕУ

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

450.000,00

Расходи и
издаци из
300.000,00
додатних
средстава

450.000,00

Укупно

300.000,00

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Назив

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Укупно

1.801.500,00

2.993.400,00

600.000,00

600.000,00

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

100.000,00

100.000,00

56 00 Финансијска помоћ ЕУ

500.000,00

500.000,00

Услуге информисања

512.500,00

512.500,00

312.500,00

312.500,00

423
4233

4234

1.191.900,00

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Услуге образовања и усавршавања
запослених

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година
56 00 Финансијска помоћ ЕУ
Стручне услуге

4235

01 00 Општи приходи и примања буџета

812.500,00

200.000,00

200.000,00

563.000,00

1.375.500,00

812.500,00

812.500,00

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

100.500,00

100.500,00

56 00 Финансијска помоћ ЕУ

462.500,00

462.500,00

126.000,00

505.400,00

Услуге за домаћинство и угоститељство

4236

01 00 Општи приходи и примања буџета

379.400,00
379.400,00

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих

379.400,00
1.000,00

1.000,00

125.000,00

125.000,00

година
56 00 Финансијска помоћ ЕУ

424
4246

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

650.000,00

750.000,00

1.400.000,00

Услуге очувања животне средине, науке и
геодетске услуге

650.000,00

750.000,00

1.400.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

650.000,00

650.000,00
750.000,00

750.000,00

МАТЕРИЈАЛ

290.000,00

290.000,00

Административни материјал

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

140.000,00

140.000,00

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

70.000,00

70.000,00

56 00 Финансијска помоћ ЕУ

70.000,00

70.000,00

1.274.912,39

1.274.912,39

Административна опрема

509.912,39

509.912,39

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година
Опрема за заштиту животне средине
5124

509.912,39

509.912,39

765.000,00

765.000,00

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих

365.000,00

365.000,00

400.000,00

400.000,00

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

597.250,00

597.250,00

Нематеријална имовина

597.250,00

597.250,00

426
4261

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година
Материјали за саобраћај
4264

512
5122

МАШИНЕ И ОПРЕМА

година
56 00 Финансијска помоћ ЕУ

515
5151

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

56 00 Финансијска помоћ ЕУ

500.000,00

500.000,00

97.250,00

97.250,00

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

Извори финансирања за функцију 560
01 00 Општи приходи и примања буџета
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

1.864.900,00

56 00 Финансијска помоћ ЕУ
Укупно за функцију 560

1.864.900,00

3.473.912,39

1.864.900,00
3.473.912,39

2.269.750,00

2.269.750,00

5.743.662,39

7.608.562,39

3.473.912,39

1.864.900,00
3.473.912,39

2.269.750,00

2.269.750,00

5.743.662,39

7.608.562,39

Извори финансирања за пројекат 4011
01 00 Општи приходи и примања буџета
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих

1.864.900,00

година
56 00 Финансијска помоћ ЕУ

Укупно за пројекат 4011

1.864.900,00

Пројекат 4012

Регионалне смернице за екосистемске услуге
Заштита животне средине некласификована на другом месту

560

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

62.500,00

62.500,00

Трошкови платног промета и банкарских
услуга

62.500,00

62.500,00

06 00 Донације од међународних организација

12.500,00

12.500,00

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

50.000,00

50.000,00

144.000,00

144.000,00

75.000,00

75.000,00

45.000,00

45.000,00

30.000,00

30.000,00

69.000,00

69.000,00

69.000,00

69.000,00

5.685.257,86

5.685.257,86

750.000,00

750.000,00

550.000,00

550.000,00

200.000,00

200.000,00

4.632.536,25

4.632.536,25

3.246.286,25

3.246.286,25

1.386.250,00

1.386.250,00

289.286,61

289.286,61

212.500,00

212.500,00

76.786,61

76.786,61

13.435,00

13.435,00

13.435,00

13.435,00

06 00 Донације од међународних организација

4.148.721,25

4.148.721,25

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

1.743.036,61

1.743.036,61

5.891.757,86

5.891.757,86

421
4211

422

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
Трошкови службених путовања у земљи

4221

06 00 Донације од међународних организација
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година
Трошкови службених путовања у
4222
иностранство
06 00 Донације од међународних организација

423
4234

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Услуге информисања

06 00 Донације од међународних организација
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година
Стручне услуге
4235
06 00 Донације од међународних организација
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година
Услуге за домаћинство и угоститељство
4236
06 00 Донације од међународних организација
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година
Остале опште услуге
4239
06 00 Донације од међународних организација

Извори финансирања за функцију 560

Укупно за функцију 560

0,00

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

Извори финансирања за пројекат 4012
06 00 Донације од међународних организација

4.148.721,25

4.148.721,25

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

1.743.036,61

1.743.036,61

5.891.757,86

5.891.757,86

2.216.385,00
11.381.494,72

85.075.000,00
2.216.385,00
11.381.494,72

06 00 Донације од међународних организација

4.148.721,25

4.148.721,25

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

2.232.528,74

2.232.528,74

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

23.515.511,68

23.515.511,68

56 00 Финансијска помоћ ЕУ

16.979.739,44

16.979.739,44

60.474.380,83

145.549.380,83

2.216.385,00
11.381.494,72

85.075.000,00
2.216.385,00
11.381.494,72

06 00 Донације од међународних организација

4.148.721,25

4.148.721,25

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

2.232.528,74

2.232.528,74

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

23.515.511,68

23.515.511,68

56 00 Финансијска помоћ ЕУ

16.979.739,44

16.979.739,44

60.474.380,83

145.549.380,83

2.216.385,00
11.381.494,72

710.479.090,11
2.216.385,00
11.381.494,72

4.148.721,25

4.148.721,25

Укупно за пројекат 4012

0,00

Извори финансирања за програм Заштита природе
01 00 Општи приходи и примања буџета
03 00 Социјални доприноси
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

Укупно за програм Заштита природе
Извори финансирања за главу 1201 - Покрајински завод за заштиту природе
01 00 Општи приходи и примања буџета
03 00 Социјални доприноси
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

Свега за главу 1201 - Покрајински завод за заштиту природе

85.075.000,00

85.075.000,00

85.075.000,00

85.075.000,00

Извори финансирања за раздео 12
01 00 Општи приходи и примања буџета
03 00 Социјални доприноси
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

710.479.090,11

06 00 Донације од међународних организација
13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - накнаде и други приходи остварени
по посебним законима као наменски приходи

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12

2.623.265,00

2.623.265,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

2.232.528,74

2.232.528,74

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

24.497.368,87

24.497.368,87

56 00 Финансијска помоћ ЕУ

26.409.619,44

26.409.619,44

70.886.118,02

783.988.473,13

713.102.355,11

Програм

Програмска
активност

Пројекат

Раздео

Глава

0404
12

00

1001
12

00

1002
12

00

1003
12

00

1004
12

00

5005
12

00

7007

12

00

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

Управљање заштитом животне средине

514.663.024,42

9.614.737,19

524.277.761,61

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне
средине
Администрација, управљање и надзор

514.663.024,42

9.614.737,19

524.277.761,61

83.003.024,42

0,00

83.003.024,42

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне
средине
Управљање и промоција

83.003.024,42

0,00

83.003.024,42

400.000,00

0,00

400.000,00

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне
средине
Мониторинг и информациони систем животне средине

400.000,00

0,00

400.000,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

366.230.000,00

0,00

366.230.000,00

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне
средине
Заштита природе од инвазивних врста-ПРОТЕЦТ

366.230.000,00

0,00

366.230.000,00

20.000,00

4.805.137,19

4.825.137,19

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне
средине
„Јачање образовних капацитета у области инжењерства
ибуке
вибрације развојем компетенција и
сарадње измеђуинтересних група СЕНВИБЕ“
598241-ЕПП-1-2018-1-РС-ЕППКА2-ЦБХЕ-ЈП
Покрајински
секретаријат за урбанизам и заштиту животне
средине

20.000,00

4.805.137,19

4.825.137,19

10.000,00

4.809.600,00

4.819.600,00

10.000,00

4.809.600,00

4.819.600,00

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне
средине
Сузбијање штетних организама у животној средини

Програм

Програмска
активност

Пројекат

Раздео

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

93.698.265,00

61.271.380,83

154.969.645,83

8.623.265,00

797.000,00

9.420.265,00

85.075.000,00

60.474.380,83

145.549.380,83

Заштита природе

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

2.623.265,00

0,00

2.623.265,00

2.623.265,00

0,00

2.623.265,00

83.009.760,00

15.830.408,46

98.840.168,46

01

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне
средине
Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада
корисника риболовних вода
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне
средине
Заштита природе и природних добара на територији
Аутономне Покрајине Војводине
Покрајински завод за заштиту природе

83.009.760,00

15.830.408,46

98.840.168,46

0,00

691.973,61

691.973,61

01

"Заштита орла крсташа смањивањем
морталитета којиузрокују људи"
Покрајински завод за заштиту природе

0,00

691.973,61

691.973,61

0,00

10.647.190,12

10.647.190,12

01

Програм прекограничног управљања за
планирани резерватбиосфере „Мура-ДраваДунав"
Покрајински завод за заштиту природе

0,00

10.647.190,12

10.647.190,12

0,00

3.878.380,05

3.878.380,05

01

Процена екосистемских услуга влажних подручја у
прекограничном подручју између
Хрватске и Србије-2017ХРРС123 ЕцоWЕТ
Покрајински
завод за заштиту природе

0,00

3.878.380,05

3.878.380,05

200.340,00

7.316.242,40

7.516.582,40

01

"Активна мрежа сензора за мониторинг и евалуацију
окружења
ради
заштите и сврсисходне употребе влажних
станишта и других површинских вода" СеНс
Wетландс ХР-РС
Покрајински
завод135
за заштиту природе

200.340,00

7.316.242,40

7.516.582,40

0,00

797.000,00

797.000,00

0,00

797.000,00

797.000,00

0,00

10.474.765,94

10.474.765,94

0,00

10.474.765,94

10.474.765,94

1.864.900,00

5.743.662,39

7.608.562,39

Назив

Глава

Заштита природе

0405
12

00

12

01

1001
12

00

1002
12

00

1003
12
1004
12
4005
12
4006

12
4008

12
4009

12

00

4010

12
4011

01

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне
средине
Покрајински завод за заштиту природе

Очување кључних животињских врста
Панонских степа у пограничном региону између
Мађарске и Србије –
ПАННОНСТЕППЕС
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне
средине
ПЗЗП - Заштита кључних животињских врста Панонских
степа у прекограничном подручју
ПАННОНСТЕППЕС ХУСРБ/1602/12/0065
Покрајински завод за заштиту природе
„Управљање инвазивним биљним врстама у сливу
реке Саве" САВА ТИЕС ДТП 2-096-2.3

Програм

Програмска
активност

Пројекат

Ра здео Глава

12

01

4012
12

01

1101
12

00

1002
12

00

1003
12
УКУПНО

ПРОГРАМИ :

00

Назив

Покрајински завод за заштиту природе

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

1.864.900,00

5.743.662,39

7.608.562,39

Регионалне смернице за екосистемске услуге

0,00

5.891.757,86

5.891.757,86

Покрајински завод за заштиту природе

0,00

5.891.757,86

5.891.757,86

Уређење и надзор у области планирања и изградње

104.741.065,69

0,00

104.741.065,69

Покрајински секретаријат за урбанизам и
заштиту животне средине
Администрација, управљање и надзор у области
просторногпланирања
Покрајински секретаријат за урбанизам и
заштиту животне средине
Израда, доношење и имплементација планске
документације
Покрајински секретаријат за урбанизам и
заштиту животне средине

104.741.065,69

0,00

104.741.065,69

30.141.065,69

0,00

30.141.065,69

30.141.065,69

0,00

30.141.065,69

74.600.000,00

0,00

74.600.000,00

74.600.000,00

0,00

74.600.000,00

713.102.355,11

70.886.118,02

783.988.473,13

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

0404 Управљање заштитом животне средине

514.663.024,42

9.614.737,19

524.277.761,61

1200 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине

514.663.024,42

9.614.737,19

524.277.761,61

Назив

Управљање заштитом животне средине

Сектор

04 Заштита животне средине

Сврха

Успостављање интегралног система заштите, унапређења и праћења стања животне средине уз повезивање са другим јавним
политикама и обезбеђење здраве животне средине.

Правни основ

Закон о заштити животне средине, Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајне Војводине: Закон о водама, Закон о
управљању отпадом , Стратегија управљањања отпадом за период 2010-2019.године , Закон о заштити природе, Закон о заштити
ваздуха, Закон о заштити од нејонизујућег зрачења , Закон о заштити од буке у животној средини , Закон о заштити земљишта,
Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда, Закон о процени утицаја

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У оквиру овог програма, а у циљу очувања и унапређења стања животне средине, реализује се успостављање одговарајућег надзора
(посебно инспекцијског), мониторинга и информационог система у области животне средине, унапређење управљања отпадом кроз
развој регионалних система кроз изградњу санитарних депонија и пратеће инфраструктуре уз повећање степена обухваћености
становништва организованим одношењем отпада и санирати постојећа неадекватна одлагалишта, повећање процента становништва
обухваћених организованим одрношењем отпада кроз јачање ЈКП (набавка смећара, канти и контејнера), развој рециклаже кроз
развој система одвојеног сакупљања рециклабилног отпада (изградња зелених острва), санацију постојећих сметлишта и
неадекватних одлагалишта отпада, уређење деградираних површина, унапређење система интегралног сузбијања штетних
организама у животној средини (комарци, амброзија и тд.)

Циљ 1

Оптимизација мониторинга и информационог система животне средине

Индикатор 1.1

Назив :Укупан број медијума животне средине у оквиру мониторинга животне
средине
Извор верификације :Програм мониторинга животне средине у АПВ

Базна
вредност

2020

2021

2022

3

3

3

3

Коментар :У 2019. г. (базна г.) реализован је мониторинг животне средине у 3 медијума: непољопривредно земљиште, амбијентални
ваздух и бука.
У 2020.г. планирана је реализација мониторинга у 3 медијума: непољопривредно земљиште, амбијентални ваздух и бука.
За период 2021-2022.г. планирана је реализација мониторинга у 3 медијума животне средине (непољопривредно земљиште,
амбијентални ваздух и бука.
Базна година је 2019. година
Циљ 2

Увођење родне равноправности уз утврђивање приоритета за родну равноправност у области заштите животне средине

Индикатор 2.1

Назив :Израда Приручника Родна анализа Секретаријата
Извор верификације :Извештај за 2019. годину

Базна
вредност

2020

2021

2022

0

1

0

0

Коментар :Увођење родне равноправности кроз дефинисање стратешких мера и програма-базна година 2019.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

1200 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04041001

04041001 Администрација, управљање и надзор

83.003.024,42

0,00

83.003.024,42

Програм (коме
припада)

0404 Управљање заштитом животне средине

Функција

560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту

Сврха

Обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа у складу са законом и
Статутом. У областима из свог делокруга, прати, надзире и помаже рад јавних предузећа, установа и јавних служби чији је оснивач
АП Војводина.

Правни основ

Закон о заштити животне средине, Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајне Војводине: Статут Аутономне покрајине
Војводине; Покрајинске уредбе о платама, накнади трошкова, отпремнини и другим примањима постављених и запослених лица у
органима Аутономне покрајине Војводине, Закон о раду, Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са
инвалидитетом; Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања
код корисника јавних средстава и други Законски прописи који регулишу плате и друге расходе за запослене и др.

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Обавља послове покрајинске управе у области заштите животне средине, који се односе на припремање аката за Скупштину или
Покрајинску владу којима се: природно добро ставља под заштиту; доноси програм заштите животне средине за територију АП
Војводине; доноси програм мониторинга, екстерни план заштите од удеса и планови и програми управљања природним ресурсима и
добрима; оснива буџетски фонд; оснива Покрајински завод за заштиту природе и врше оснивачка права над њим; проглашава стање
угрожености животне средине на територији АП Војводине; контролише коришћење и заштиту природних ресурса и добара на
територији АП Војводине; обезбеђује континуалну контролу и праћење стања животне средине (мониторинг); даје услове за
обезбеђење мера и услова заштите животне средине, на захтев органа надлежног за припрему и доношење просторних и
урбанистичких планова, а на основу услова и мишљења надлежних стручних организација; учествује у поступку припреме и
доношења просторних, урбанистичких и других планова (планови уређења и основе коришћења пољопривредног земљишта,
шумске, водопривредне, ловнопривредне основе и програми унапређивања рибарства на рибарским подручјима и други планови); у
области унапређивања животне средине, рибарства и управљања рибљим фондом у риболовним водама, у складу са законом, обавља
поверене послове државне управе, који су законом поверени органима АП Војводине.

Да ли реализација
пројекта
подразумева
НЕ
капитална
улагања/инвестици
је?
Да ли је у питању
НЕ
ИПА пројекат?
Циљ 1

Осигурање доследне примене законских прописа из области заштите животне средине

Индикатор 1.1

Назив :Број извршених инспекцијских надзора у складу са планом
Базна вредност: 449
Извор верификације :Извештај

Базна
вредност

2020

2021

2022

755

600

600

600

Коментар :Годишњи извештај за 2018 .годину покрајинске инспекције за заштиту животне средине
Базна година је 2018. година
Услед промене законске регулативе и почетком примене Закона о инспекцијском надзору и процене ризика код надзираних
субјеката број планираних инспекцијских надзора је смањен у односу на претходне године
Индикатор 1.2

Назив :Број издатих инспекцијских решења у односу на укупан број надзора
Базна вредност: 139
Извор верификације :Извештај

Базна
вредност

2020

2021

2022

183

140

140

140

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

Коментар :Базна година је 2018. година
Годишњи извештај за 2018.годину покрајинске инспекције за заштиту животне средине. На основу новог закона о инспекцијском
надзору инспектори корективне мере налажу записнички и може се очекивати смањење броја издатих решења у односу на укупан
број надзора
Циљ 2

Увођење родне равноправности уз утврђивање приоритета за родну равноправност у области заштите животне средине

Индикатор 2.1

Назив :Број Приручника Родна анализа Секретаријата

Базна
вредност

2020

2021

2022

0

1

0

0

Извор верификације :Извештај за 2019. годину

Коментар :Увођење родне равноправности кроз дефинисање стратешких мера и програма. Бзна година 2019.
1200 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04041002

04041002 Управљање и промоција

400.000,00

0,00

400.000,00

Програм (коме
припада)

0404 Управљање заштитом животне средине

Функција

560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту

Сврха

Управљање и координација субјеката система заштите животне средине уз доследну примену законске регулативе.

Правни основ

Закон о заштити животне средине, Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајне Војводине: Закон о управљању отпадом,
Закон о заштити природе, Закон о процени утицаја на животну средину, Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину,
Закон о заштити од буке у животној средини, Закон о заштити ваздуха, Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања
животне средине

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Овом програмском активношћу обухваћени су послови анализе постојећег стања чиниоца животне средине, на основу доступних и
мерених података; утврђивање и категоризација просторне диференцијације најугроженијих локалитета; организовање
манифестација, штампање промотивног материјала и медијске активности. Промоција животне средине кроз медијске наступе,
учествовање у реализација еколошког квиза за децу "Зелено, волим те зелено" и програма "За чистије и зеленије школе у Војводини";
припрема и вршење инспекцијског надзора из области заштите ваздуха, процене утицаја на животну средину, заштите од буке у
животној средини, управљања отпадом и из других области заштите животне средине; доношење решења и закључака, подношење
пријава. Финансијски трошкови обављања послова у обалсти заштите животне средине; издавање интегрисаних дозвола, дозвола за
управљање отпадом; вођење поступака процене утицаја на животну средину, давање мишљења на стратешку процену утицаја на
животну средину и давање услова и мера животне средине.

Да ли реализација
пројекта
подразумева
НЕ
капитална
улагања/инвестици
је?
Да ли је у питању
НЕ
ИПА пројекат?
Циљ 1

Примена прописа ради спречавања и смањења загађења животне средине

Индикатор 1.1

Назив :Број издатих дозвола за управљање отпадом

Базна
вредност

2020

2021

2022

9

34

34

34

Базна
вредност

2020

2021

2022

0

10

10

10

Извор верификације :Извештај
Коментар :Укупан број дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење и третман отпада
Базна година је 2018.
Индикатор 1.2

Назив :Број издатих интегрисаних дозвола
Извор верификације :Извештај
Коментар :Издате дозволе за ИППС постројења
Базна година је 2018.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

Индикатор 1.3

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

Назив :Број издатих аката у области процене утицаја

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

Базна
вредност

2020

2021

2022

84

79

80

0

Базна
вредност

2020

2021

2022

0

0

2

0

Извор верификације :Извештај
Коментар :сагалсности, решења, мишљења, услови и мере
Базна година је 2018.
Циљ 2

Подизање свести јавности о животној средини

Индикатор 2.1

Назив :Број издатих публикација
Извор верификације :Извештај
Коментар :Монографије, брошуре, лифлети, постери
Базна година је 2019.

1200 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04041003

04041003 Мониторинг и информациони систем животне средине

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

Програм (коме
припада)

0404 Управљање заштитом животне средине

Функција

560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту

Сврха

Унапређење стања медијума животне средине и ретких и угрожених биљних и животињских врста и њихових станишта, кроз
обезбеђење адекватног система мерења и извештавања

Правни основ

Закон о заштити животне средине, Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајне Војводине: Закон о заштити природе,
Закон о заштити ваздуха, Закон о заштити од нејонизујућег зрачења, Закон о заштити од буке у животној средини, Закон о заштити
земљишта, Уредба о програму систематског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта
и методологији за израду ремедијационих програма, Програм развоја АПВ 2014-2020. године са акционим планом за реализацију
приоритета програма развоја АПВ 2014-2020, Национална стратегија одрживог развоја, Национална стратегија за апроксимацију
животне средине, Одлука о утврђивању националног програма за заштиту животне средине, Уредба о условима за мониторинг и
захтевима квалитета ваздуха

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

МОНИТОРИНГ
А. медијума животне средине
А.1. квалитета амбијенталног ваздуха на територији АПВ , мониторинг алергених агенаса у ваздуху и спровођење мерења посебне
намене у случајевима дефинисаних законом .
А.2. квалитета земљишта на територији АПВ
РАЗВОЈ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА
АПВ образује информациони систем за заштиту и унапређење животне средине, као део јединственог нформационог система
Републике Србије, који ће користити као подлога за управљање животном средином и имплементацију међународних конвенција,
споразума, закона и других прописа везаних за заштиту природних ресурса, ваздуха, воде, земљишта.

Да ли реализација
пројекта
подразумева
НЕ
капитална
улагања/инвестици
је?
Да ли је у питању
НЕ
ИПА пројекат?
Циљ 1
Индикатор 1.1

Оптимизација мониторинга квалитета ваздуха
Назив :Број мерених параметара из локалне мреже аутоматског мониторинга
квалитета ваздуха (7 аутоматских станица)
Извор верификације :Извештај о стању животне средине (дневни, недељни,
месечни, квартални, полугодишњи и годишњи)

Базна
вредност

2020

2021

2022

89

95

97

103

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

Коментар :У 2019.г. реализован је мониторинг на укупно 7 мерних станица (Суботица, Сомбор, Нови Сад-Шангај, Кикинда,
Делиблатска пешчара, Обедска бара, Зрењанин), са укупно 89 параметара (54 параметара хемијског загађења и 35 метео
параметара).
У 2020.г. планиран је мониторинг на укупно 7 мерних станица (Суботица, Сомбор, Нови Сад-Шангај, Кикинда, Делиблатска
пешчара, Обедска бара, Зрењанин), са укупно 95 параметара (60 параметара хемијског загађења и 35 метео параметара).
За период 2021-2022.г. планирано је проширење мерних параметара на укупно 97 параметара (62 параметара хемијског загађења и
35 метео параметара) у 2021.г.., односно укупно 103 параметара (68 параметара хемијског загађења и 35 метео параметара) у 2022.г.
Базна година је 2019. година

Индикатор 1.2

Назив :Број праћених параметара са 7 мерних места-аерополен
Извор верификације :Извештај о стању животне средине (дневни, недељни,
месечми, квартални, полугодишњи и годишњи)

Базна
вредност

2020

2021

2022

24

24

24

24

Коментар :Праћење броја алергених агенаса у ваздуху Базна година је 2019. година
Циљ 2
Индикатор 2.1

Успостављање мониторинга осталих медијума животне средине (површинских вода, непољопривредног земљишта, буке,
биомониторинга)
Назив :Број мерних места у локалној мрежи мониторинга непољопривредног
Базна
2020
2021
земљишта
вредност
Извор верификације :Извештај о стању животне средине (дневни, недељни,
112
100
100
месечни, квартални, полугодишњи и годишњи)

2022
100

Коментар :У 2019.г. је реализован мониторинг на укупно 112 дивљих депонија. За период 2020-2022.г. планиран је мониторинг
непољопривредног земљишта на 100 контаминираних локација девастираним индустријским и другим активностима.
Базна година је 2019. година
Индикатор 2.2

Назив :Број мерних места у мрежи мониторинга нивоа буке на територији АПВ
Извор верификације :Извештај о стању животне средине (дневни, недељни,
месечни, квартални, полугодишњи и годишњи)

Базна
вредност

2020

2021

2022

18

18

18

18

Коментар :У 2019. г. је реализован мониторинг на укупно 18 мерних места (3 агломерације -Нови Сад-10 мм, Суботица-5мм и
Панчево - 3 мм). У периоду 2020.-2022.г. планиран је мониторинг на укупно 18 мерних места (3 агломерације -Нови Сад, Суботица и
Панчево).
Базна година је 2019. година
Циљ 3

Оптимизација и развој информационог система

Индикатор 3.1

Назив :Број институција укључених у Геопортал
Извор верификације :Споразум о оквирима за размену, приступ и коришћење
просторних података

Базна
вредност

2020

2021

2022

7

7

7

7

Коментар :У 2018. г. је успостављен Геопортал између 6 институција (Секретаријат, Завод за урбанизам Војводине, Покрајински
завод за заштиту природе, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, ЈВП Воде Војводине и ЈП
Војводина шуме). У 2019.г. укључен је и Покрајински секретаријат за енергетику, саобраћај и грађевинарство, тако да је укупан број
укључених институција 7.
За период 2020-2021.г. планирано је развијање Геопортала са већ укљученим институцијама.
Базна година је 2019. Година

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

1200 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04041004

04041004 Сузбијање штетних организама у животној средини

366.230.000,00

0,00

366.230.000,00

Програм (коме
припада)

0404 Управљање заштитом животне средине

Функција

560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту

Сврха

Унапређење услова живота људи и стања животне средине применом еколошки прихватљивих мера за контролу штетних
организама, превенција заразних болести које преносе комарци и крпељи као и превенција алергијских реакција које проузрокују
алергене биљке.

Правни основ

Закон о заштити животне средине, Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајне Војводине: Уредба о мерама за сузбијање и
уништавање коровске биљке амброзија – Амбросиа артемисиифолиа Л. , Закон о заштити становништва од заразних болести

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Штетни организми који највише ометају услове за пристојан живот људи и стање у животној средини су комарци и крпељи као
потенцијални вектори патогена прузроковача опасних обољења код људи и животиња као и алергена биљка амброзија. Сузбијање
ларви комараца и крпеља подразумева примену метода за сузбијање у складу са препорукама Европске уније и Сведске здравствене
организације. Сузбијање се спроводи у циљу очувања биодиверзитета и унапређења животне средине и услова за живот и рад људи
као и спречавање појаве и ширења заразних болести чије присуство је утврђено и у нашој земљи.

Да ли реализација
пројекта
подразумева
НЕ
капитална
улагања/инвестици
је?
Да ли је у питању
НЕ
ИПА пројекат?
Циљ 1

Смањење бројности комараца

Индикатор 1.1

Назив :Третирана површина у хектарима

Базна
вредност

2020

2021

2022

88000

100000

100000

100000

Базна
вредност

2020

2021

2022

240

400

240

240

Базна
вредност

2020

2021

2022

1220

1220

1220

1220

Извор верификације :Извештај
Коментар :Површине се планирају у складу са реализованим уговорима из 2019. године
Базна година је 2019. година
Циљ 2

Смањење површина под амброзијом

Индикатор 2.1

Назив :Третирана површина у хектарима
Извор верификације :Извештај
Коментар :Базна година је 2019. година

Циљ 3

Смањење бројности крпеља

Индикатор 3.1

Назив :Третирана површина у хектарима
Извор верификације :Извештај

Коментар :Површине се планирају у складу са реализованим уговорима из 2019. године
Базна година је 2019. година

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

1200 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
ПЈ

ПРОЈЕКАТ 04045005

04045005 Заштита природе од инвазивних врста-ПРОТЕЦТ

20.000,00

4.805.137,19

4.825.137,19

Програм (коме
припада)

0404 Управљање заштитом животне средине

Функција

560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту

Сврха

Заштита животне средине и промовисање прилагођавања и ублажавања климатских промена, превенција ризика и информисаност
јавности и унапређење услова живота људи и стања животне средине превенцијом алергијских реакција које проузрокују алергене
биљке.

Правни основ

ИНТЕРРЕГ ИПА ЦБЦ Мађарска-Србија 2014-2020
31.01.2018-30.09.2019/Пројекат Натуре Протецтион фром Инвасиве Плант Специес, Ацронyм: ПРОТЕЦТ, Пројецт ИД:
ХУСРБ/1602/12/0132 је одобрен за су/финансирање на основу обавештења Заједничког техничког секретаријата Програма о
прихватању апликације број 2017/СЗКЛ/357 и Уговора о субвенцији за допринос ЕУ потписаног 19.09.2017 године
Закон о заштити животне средине , Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајне Војводине: Уредба о мерама за сузбијање
и уништавање коровске биљке амброзија – Амбросиа артемисиифолиа Л., Закон о заштити становништва од заразних болести

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Заштита животне средине и промовисање прилагођавања и ублажавања климатских промена, превенција ризика и информисаност
јавности.
Кошење амброзије врши се у периоду од две године у прекограничном региону као и континуирано мапирање, мерење полена,
концентрације и анализе семенске банке у тлу, што ће допринети бољој заштити природе, повећање статуса заштите и смањује
ширење инвазивних врста. Резултате ће користити 150 пољопривредника, 100 управљача у заштићеним подручјима и становништво
које има проблема са алергијом.

Да ли реализација
пројекта
подразумева
ДА
капитална
улагања/инвестици
је?
Да ли је у питању
НЕ
ИПА пројекат?
Циљ 1

Смањење ризика у животној средини у заштићеним подручјима проузрокованих експанзијом инвазивних врста, нарочито амброзије
смањењем површине под амброзијом

Индикатор 1.1

Назив :Третирана површина у хектарима
Извор верификације :извештаји

Базна
вредност

2020

2021

2022

85

0

0

0

Коментар :Број извештаја за побољшање управљања у делу смањења површина под амброзијом у Србији
Базна година је 2018.
Пројектне активности се завршавају у 2019. години, док се рефундација средстава од Евроспке уније очекује и у 2020. години, као и
пренос дела рефундираних средстава ино партнеру са Мађарске стране). Рефундирана средства ће бити пренета на рачун буџета
АПВ по добијању коначног извештаја о прихватању трошкова од стране контролог тела ЕУ.

Циљ 2
Индикатор 2.1

Јачање свести јавности, посебно пољопривредника, управљача у заштићеним подручјима и становништва које има проблема са
алергијом
Назив :Број учесника на одржаним едукативним семинарима и округлим столовима
Базна
2020
2021
2022
о превенцији алергијских реакција које проузрокују алергене биљке
вредност
Извор верификације :извештаји

130

0

0

0

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

Коментар :Број припремљених и/или одштампаних примерака публикација са семинара, интернет страница и одржаних семинара
ради обједињавања докумената (смернице, акциони планови, пилот програми)за побољшање управљања у делу смањења површина
под амброзијом у Србији.
Пројектне активности се завршавају у 2019. години, док се рефундација средстава од Евроспке уније очекује и у 2020. години.
Рефундирана средства ће бити пренета на рачун буџета АПВ по добијању коначног извештаја о прихватању трошкова од стране
контролог тела ЕУ.
Базна година 2018.
1200 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
ПЈ

ПРОЈЕКАТ 04047007

04047007 „Јачање образовних капацитета у области инжењерства буке и
вибрације развојем компетенција и сарадње између интересних група
-СЕНВИБЕ“ 598241-ЕПП-1-2018-1-РС-ЕППКА2-ЦБХЕ-ЈП
Програм (коме
0404 Управљање заштитом животне средине
припада)

10.000,00

4.809.600,00

4.819.600,00

Функција

560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту

Сврха

'Заштита животне средине-да се изврши значајан напредак у области буке и вибрација, усклађивање националне законске
легислативе са ЕУ законодавством, подизање стручног капацитета у самој примени исте

Правни основ

Члан 7. Закон о заштити од буке у животној средини (Сл.гласник РС бр,36/2009 и 88/2010) и Еразмус+програм-пројекат изградње
капацитета у високом образовању - Споразум о партнерству између Универзитета у Новом Саду и Покрајинског секретаријата за
урбанизам и заштиту животне средине „Јачање образовних капацитета у области инжењерства буке и вибрације развојем
компетенција и сарадње између интересних група -СЕНВИБЕ“, Референтни број пројекта
598241-ЕПП-1-2018-1-РС-ЕППКА2-ЦБХЕ-ЈП; број споразума о додели бесповратних средстава 2018-3226/001-001

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Заштита животне средине-оснивањем Но&Виб Хуба-јединствене централне јединице за умрежавање, академских и неакадемских
институција у области буке и вибрација да се кроз стручни и научни допринос чланова изврши значајан напредак у области буке и
вибрација, како у погледу усклађивања националне законске легислативе са ЕУ законодавством, тако и у подизању стручног
капацитета у самој примени исте.

Да ли реализација
пројекта
подразумева
НЕ
капитална
улагања/инвестици
је?
Да ли је у питању
НЕ
ИПА пројекат?
Циљ 1

Јачање образовних капацитета у области инжењерства буке и вибрације развојем компетенција и сарадње између интересних група

Индикатор 1.1

Назив :извештаји о активностима на пројекту везани за Но&Виб Хуб

Базна
вредност

2020

2021

2022

1

1

1

0

Извор верификације :извештаји
Коментар :Број извештаја о активностима на пројекту везани за Но&Виб Хуб у Србији.
Пројекат се завршава 2021.г.
Базна година је 2019.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

0405 Заштита природе
1200 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

93.698.265,00

61.271.380,83

154.969.645,83

8.623.265,00

797.000,00

9.420.265,00

Назив

Заштита природе

Сектор

04 Заштита животне средине

Сврха

Заштита, очување и унапређење природног наслеђа Војводине кроз мултидисциплинарани приступ и сарадња свих заинтересованих
субјеката на националном и међународном нивоу

Правни основ

Закон о заштити природе ; Закон о заштити животне средине, Закон о националним парковима Републике Србије за период од 2011.
до 2018. године ; Уредба о еколошкој мрежи

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Кроз ову програмску активност спроводе се активности усмерене на унапређивање еколошког стања природних и полуприродних
станишта, повећање површина под националном и међународном заштитом, развој биолошке разноврсности, унапређени услови за
заштиту од поплава, већи ниво еколошке свести у локалним, руралним срединама о значају одрживог коришћења природних ресурса
и очуване, здраве животне средине, повећан тренд посећивања природних подручја од стране посетилаца и развијен програм
еко-туристичке понуде, развијена органска производња и производње здравствено безбедне хране. Очување, санација и
ревитализација осетљивих/фрагилних екосистема, посебно влажних и барских станишта, специфичних заслањених терена-слатина,
степа, пешчара, као и заштита шумских подручја на територији Војводине. Унапређење рада чуварске службе у заштићеним
подручјима, укључивање невладиних организација и локалних заједница

Циљ 1

Очување и унапређење природних вредности

Индикатор 1.1

Назив :Површине (у ха) под заштитом природних вредности
Извор верификације :Извештај

Базна
вредност

2020

2021

2022

186510

203000

207000

0

Коментар :Повећање површине заштићених подручја и одржива заштита природних вредности
Базна вредност 2018.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

1201 Покрајински завод за заштиту природе

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

85.075.000,00

УКУПНА
СРЕДСТВА

60.474.380,83

145.549.380,83

Назив

Заштита природе

Сектор

04 Заштита животне средине

Сврха

Заштита, очување и унапређење природног наслеђа Војводине кроз мултидисциплинарани приступ и сарадња свих заинтересованих
субјеката на националном и међународном нивоу

Правни основ

Закон о заштити природе ; Закон о заштити животне средине, Закон о националним парковима Републике Србије за период од 2011.
до 2018. године ; Уредба о еколошкој мрежи

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Кроз ову програмску активност спроводе се активности усмерене на унапређивање еколошког стања природних и полуприродних
станишта, повећање површина под националном и међународном заштитом, развој биолошке разноврсности, унапређени услови за
заштиту од поплава, већи ниво еколошке свести у локалним, руралним срединама о значају одрживог коришћења природних ресурса
и очуване, здраве животне средине, повећан тренд посећивања природних подручја од стране посетилаца и развијен програм
еко-туристичке понуде, развијена органска производња и производње здравствено безбедне хране. Очување, санација и
ревитализација осетљивих/фрагилних екосистема, посебно влажних и барских станишта, специфичних заслањених терена-слатина,
степа, пешчара, као и заштита шумских подручја на територији Војводине. Унапређење рада чуварске службе у заштићеним
подручјима, укључивање невладиних организација и локалних заједница

Циљ 1

Очување и унапређење природних вредности

Индикатор 1.1

Назив :Површине (у ха) под заштитом природних вредности
Извор верификације :Извештај

Базна
вредност

2020

2021

2022

186510

203000

207000

0

Коментар :Повећање површине заштићених подручја и одржива заштита природних вредности
Базна вредност 2018.
1200 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

ПА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04051001

04051001 Заштита природе

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

Програм (коме
припада)

0405 Заштита природе

Функција

540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика

Сврха

Заштита, очување и унапређење природног наслеђа Војводине кроз мултидисциплинарани приступ и сарадња свих заинтересованих
субјеката на националном и међународном нивоу

Правни основ

Закон о заштити природе Закон о заштити животне средине , Закон о националним парковима, Закон о националним парковима ;
Стратегија биолошке разноврсности Републике Србије за период од 2011. до 2018. године; Уредба о еколошкој мрежи

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Кроз ову програмску активност спроводе се активности усмерене на унапређивање еколошког стања природних и полуприродних
станишта, повећање површина под националном и међународном заштитом, развој биолошке разноврсности, унапређени услови за
заштиту од поплава, већи ниво еколошке свести у локалним, руралним срединама о значају одрживог коришћења природних ресурса
и очуване, здраве животне средине, повећан тренд посећивања природних подручја од стране посетилаца и развијен програм
еко-туристичке понуде, развијена органска производња и производње здравствено безбедне хране. Очување, санација и
ревитализација осетљивих/фрагилних екосистема, посебно влажних и барских станишта, специфичних заслањених терена-слатина,
степа, пешчара, као и заштита шумских подручја на територији Војводине. Унапређење рада чуварске службе у заштићеним
подручјима, укључивање невладиних организација и локалних заједница

Да ли реализација
пројекта
подразумева
НЕ
капитална
улагања/инвестици
је?
Да ли је у питању
НЕ
ИПА пројекат?
Циљ 1

Очување и унапређење стања заштићених подручја АП Војводине

Индикатор 1.1

Назив :Број субвенционисаних годишњих програма управљања за заштићена
подручја од покрајинског значаја
Извор верификације :Извештај

Базна
вредност

2020

2021

2022

2

12

13

0

Коментар :Базна вредност односи се на податке из 2019. године. . У периоду јун-децембар 2019. је у току реализација програмских
активности управљача заштићених подручја од покрајинског значаја, који се спроводе на основу годишњих програма управљања.
Индикатор 1.2

Назив :Број издатих едукативно-промотивних публикација из области заштите
природе
Извор верификације :Извештај

Базна
вредност

2020

2021

2022

0

2

3

0

Базна
вредност

2020

2021

2022

4

4

4

0

Коментар :Базна вредност односи се на податке из 2019. година
Циљ 2

Заштита и унапређење природних подручја од међународног значаја (Рамсар, ИБА, ИПА, ПБА, МаБ)

Индикатор 2.1

Назив :Број реализованих прекограничних пројеката
Извор верификације :Извештај

Коментар :Током 2019. године реализују се два пројекта у оквиру ИНТЕРРЕГ ИПА програма прекограничне сарадње
Мађарска-Србија, као и два пројекта кроз Дунавски транцнационални програм. Базна вредност односи се на податке из 2019.
године.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

Индикатор 2.2

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

Назив :Број програма, манифестација у подручјима од међународног значаја
Извор верификације :Извештај

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

Базна
вредност

2020

2021

2022

4

5

6

0

Базна
вредност

2020

2021

2022

2

11

12

0

Базна
вредност

2020

2021

2022

11

12

13

0

Коментар :Базна вредност односи се на податке из 2019. године.
Циљ 3

Подршка у управљању заштићеним подручјима

Индикатор 3.1

Назив :Број подручја која су проглашена на основу покрајинског акта
Извор верификације :Службени лист АПВ
Коментар :Базна вредност односи се на податке из 2019. године.

Индикатор 3.2

Назив :Број подручја за која се воде поступци проглашења за заштићена подручја
од покрајинског значаја
Извор верификације :Нацрти акта о заштити

Коментар :Број ревизијом обухваћених подручја за које се воде поступци проглашења за заштићено подручје од покрајинског
значаја је 3 (ПП „Јегричка“, ПП „Стара Тиса код Бисерног острва“, ПИО „Вршачке планине“. Број нових подручја за које се воде
поступци проглашења за заштићено подручје од покрајинског значаја је 8 (ПП „Мртваје горњег Потисја“, ПП „Слатине у долини
Златице“, ПИО „Кањишки јараши“, СП „Стратиграфски профил „Филијала“ Беочин“, ПИО „Горња Мостонга“, ПИО „Средња
Мостонга“, ПИО „Слатине средњег Баната“, ПП „Полој“). Премо томе укупан број подручја за које се воде поступци проглашења за
заштићено подручје од покрајинског значаја је 11.
ПП – Парк природе
ПИО – Предео изузетних одлика
СП – Споменик природе
Базна година 2019.

Циљ 4

Суфинансирање пројектних активности удружења и организација

Индикатор 4.1

Назив :Број суфинансираних удружења и организација
Извор верификације :Извештај о раду Секретаријата
Коментар :Базна вредност 2019. година

Базна
вредност

2020

2021

2022

0

0

220

230

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

1200 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04051002

04051002 Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника
риболовних вода
Програм (коме
0405 Заштита природе
припада)

2.623.265,00

0,00

2.623.265,00

Функција

560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту

Сврха

Заштита, очување и одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рибљих станишта

Правни основ

Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда, Одлука о образовању Покрајинског буџетског фонда за заштиту животне
средине

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Управљање рибљим фондом обухвата заштиту и одрживо коришћење рибљег фонда као природног богатства и добра од општег
интереса. Корисници риболовних вода на територији АП Војводине реализују своје програмске активности које се односе на
ревитализацију рибљих плодишта, уређење и одржавање оштећених станишта риба, набавку рибље млађи аутохтоних врста за
порибљавање риболовних вода, набавку основних средстава, савремене опреме и административног материјала (одеће, обуће,
униформе, ХТЗ опреме, горива, мазива и осталог) за своје рибочуварске службе уз подршку покрајинског секретаријата преко
Покрајинског буџетског фонда за заштиту животне средине.

Да ли реализација
пројекта
подразумева
НЕ
капитална
улагања/инвестици
је?
Да ли је у питању
НЕ
ИПА пројекат?
Циљ 1

Заштита и одрживо коришћење рибљег фонда

Индикатор 1.1

Назив :Број уговора са корисницима риболовних вода за суфинансирање
програмских активности
Извор верификације :Извештај

Базна
вредност

2020

2021

2022

0

0

29

0

Коментар :Најчешћи угрожавајући фактор рибљег фонда представља превелико риболовно оптерећење које укључује не само
легалан риболов, већ на првом месту криволов и то у време мреста. У циљу боље контроле и заштите риболовних вода на територији
АП Војводине и бржег реаговања у акцидентним ситуацијама неопходно је унапређење рада корисника риболовних вода набавком
основних средстава за рад њихове рибочуварске и стручне службе. као и набавка заштитне опреме (одећа, обућа, униформа,
ХТЗ опрема и остало) за рибочуварске службе у циљу унапређења њиховог рада. Базна вредност за овај индикатор односи се на
податке из 2019. године.

Циљ 2

Повећање броја ревитализованих рибљих плодишта

Индикатор 2.1

Назив :Број ревитализованих рибљих плодишта
Извор верификације :Извештај

Базна
вредност

2020

2021

2022

0

0

13

0

Коментар :Директна деградација рибљих станишта, угинуће риба, органска продукција која се јавља услед антропогеног деловања,
резултира таложењем муља на дну водених екосистема чиме се погоршава квалитет воде не само за рибље врсте него и друге водене
организме, те представља веома изражен угрожавајући фактор за рибљи фонд. Из тих разлога, у циљу унапређења стања рибљег
фонда, спроводе се активности на уређење оштећених и угрожених рибљих станишта, продубљивање и одмуљивање доводних и
одводних канала односно подручја која пружају оптималне услове за мрест и развој риба. Базна вредност за овај индикатор се
односи на број ревитализованих подручја.
Базна вредност односи се на податке из 2019. године.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

1200 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
ПЈ

ПРОЈЕКАТ 04054009

04054009 Очување кључних животињских врста Панонских степа у
пограничном региону између Мађарске и Србије – ПАННОНСТЕППЕС
Програм (коме
0405 Заштита природе
припада)

0,00

797.000,00

797.000,00

Функција

560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту

Сврха

Сврха овог пројекта јесте Спровођење ургентних мера заштите кључне врсте Панонских степа, велике дропље (Отис тарда) на
подручју Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“ у Србији

Правни основ

ИНТЕРРЕГ ИПА ЦБЦ Мађарска-Србија 2014-2020
На основу обавештења Заједничког техничког секретаријата Програма о прихватању апликације број 2017/СЗКЛ/357 пројекат
ПАННОНСТЕППЕС, је одобрен за финансирање - ХУСРБ/1602/12/0065
Закон о заштити природе; Закон о заштити животне средине, Закон о националним парковима ; Стратегија биолошке разноврсности
Републике Србије за период од 2011. до 2018. године; Уредба о еколошкој мрежи

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Главни циљ овог пројекта јесте усаглашавање управљања заштићеним подручјима у којима се спроводе активности усмерене на
унапређивање еколошког стања природних и полуприродних станишта, повећање површина под националном и међународном
заштитом, развој биолошке разноврсности, унапређени услови за заштиту од поплава, већи ниво еколошке свести у локалним,
руралним срединама о значају одрживог коришћења природних ресурса и очуване, здраве животне средине, повећан тренд
посећивања природних подручја од стране посетилаца и развијен програм еко-туристичке понуде. Циљ овог пројекта ће се
остварити израдом заједничког акционог плана управљања, као и појединачних пилот-планова имплементације, који ће бити
примењени на подручјима појединих природних добара унутар Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“, као и
преносом стеченог искуства стручној и широј јавности, како би се обезбедило да се овим подручјем трајно одрживо управља.

Да ли реализација
пројекта
подразумева
НЕ
капитална
улагања/инвестици
је?
Да ли је у питању
НЕ
ИПА пројекат?
Заштита кључне врсте Панонских степа, велике дропље (Отис тарда) на подручју Специјалног резервата природе „Пашњаци велике
Циљ 1
дропље“
Базна
Назив :Број учесника на радионицама и стручним саветовањима
2020
2021
2022
Индикатор 1.1
вредност
Извор верификације :Извештаји, записници, фотографије, потписне листе и др.

0

0

0

0

Коментар :Број састанака одржаних ради израде докумената за побољшање управљања у подручју Специјалног резервата природе
„Пашњаци велике дропље“
Базна година је 2018.
Пројектне активности се завршавају у 2019. години, док се рефундација средстава од Европске уније очекује и у 2020. години.
Рефундирана средства ће бити пренета на рачун буџета АПВ по добијању коначног извештаја о прихватању трошкова од стране
контролног тела ЕУ.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

1201 Покрајински завод за заштиту природе
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04051003

04051003 Заштита природе и природних добара на територији Аутономне
Покрајине Војводине
Програм (коме
0405 Заштита природе
припада)

83.009.760,00

15.830.408,46

98.840.168,46

Функција

560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту

Сврха

Повећање површина под заштитом (заштићена подручја, еколошка мрежа) на око 17% површине АП Војводине; Унапређење
управљања заштићеним подручјима; Успостављање Националне Еколошке мреже на територији АП Војводине и еколошке Мреже
Европске Уније, Натура 2000; Усклађивање радова у заштићеним подручјима и природи уопште, са циљем очувања природних
вредности; Очување и унапређење повољног статуса популација строго заштићених врста; Унапређење стања биолошке, геолошке и
предеоне разноврсности; Ширење свести о значају заштите природе и заштићених природних добара.повољног статуса популација
строго заштићених врста; Унапређење стања биолошке, геолошке и предеоне разноврсности; Ширење свести о значају заштите
природе и заштићених природних добара.

Правни основ

Закон о заштити природе; Покрајинска скупштинска одлука о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе, Закон о заштити
животне средине, Закон о процени утицаја на животну средину ; Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину , Закон о
заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда , Уредба о еколошкој мрежи , Закон о професионалној рехабилитацији и
запошљавању особа са инвалидитетом и др. закони и подзаконска акта којима су регулисане плате, накнаде и др. расходи за
запослене и др.

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Израда студија заштите као стручно - документационих основа за проглашења заштићених подручја; Издавање решења о условима
заштите природе са мерама заштите; Стручни надзор; Сарадња са управљачима заштићених подручја; Праћење стања и проглашење
мера заштите строго заштићених врста; Предавања, наступи у медијима, израда и дистрибуција пропагандног материјала из области
заштите природе и заштићених природних добара.

Да ли реализација
пројекта
подразумева
НЕ
капитална
улагања/инвестици
је?
Да ли је у питању
НЕ
ИПА пројекат?
Циљ 1

Заштита подручја, станишта, врста и животне средине

Индикатор 1.1

Назив :Број издатих аката у области заштите природе и животне средине

Индикатор 1.2

Извор верификације :База података Покрајинског завода за заштиту природе и
Извештај о спровођењу Програма заштите природних добара за текућу годину
Коментар :Услови и мишљења, извештаји о стручном надзору и др.
Базна година је 2019. година
Назив :Површина (ха) заштићених подручја, подручја у поступку заштите и
подручја обухваћених студијама заштите предатим на даљи поступак
Извор верификације :Објављени акти о заштити подручја, студије заштите (у
поступку заштите и предате на даљи поступак)

Базна
вредност

2020

2021

2022

933

900

1100

1200

Базна
вредност

2020

2021

2022

203000

205000

207000

208000

Базна
вредност

2020

2021

2022

5

5

4

4

Коментар :Услови и мишљења, извештаји о стручном надзору и др. Базна година је 2019. година
Индикатор 1.3

Назив :Број урађених студија заштите предате на даљи поступак
Извор верификације :Урађене студије заштите предате на даљи поступак

Коментар :Број израђених студија заштите природних добра Базна година је 2019. година

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

Циљ 2

Едукација, промоција и односи с јавношћу

Индикатор 2.1

Назив :Број посетилаца сталне природњачке изложбе, тематске изложбе и др.

Индикатор 2.2

Извор верификације :База података Покрајинског завода за заштиту природе и
Извештај о спровођењу Програма заштите природних добара за текућу годину,
издате брошуре и др. штампани материјал
Коментар :Број посетилаца сталне природњачке изложбе, тематске изложбе и др.
Базна година је 2019. година
Назив :број организованих манифестација, промоција, предавања, презентација и
медијских наступа и др.
Извор верификације :Извештај о спровођењу Програма заштите природних добара
за текућу годину и број организованих јавних наступа

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

Базна
вредност

2020

2021

2022

26000

14000

26500

28500

Базна
вредност

2020

2021

2022

120

70

130

140

Базна
вредност

2020

2021

2022

20

10

20

22

Коментар :Манифестација, промоција, предавања презентација и медијских наступа др.
Базна година је 2019. година
Циљ 3

Пројектне активности и међународна сарадња

Индикатор 3.1

Назив :Број реализованих прекограничних активности
Извор верификације :Верификације :извештаји са састанака, објаве на интернет
страницама Покрајинског завода за заштиту природе, Извештај о
спровођењу Програма заштите природних добара за текућу годинувних наступа

Коментар :(WWФ, ИУЦН, ЦWП, ИПА, институције и организације из области заштите животне средине)
Базна година је 2019.
Индикатор 3.2

Назив :Број поднетих пројектних пријава и потписаних уговора о реализацији
пројеката (домаћих и страних)
Извор верификације :Ообрасци пројектних пријава, потписани уговори,
електронска пошта, архива Покрајинског завода за заштиту природе, Извештај о
спровођењу Програма заштите природних добара за текућу годину и сл.

Базна
вредност

2020

2021

2022

3

2

2

3

Коментар :Поднете пројектне пријава и потписани уговори о реализацији пројеката (домаћи и страни)
Базна година је 2019. година
Циљ 4

Увођење родне равноправности уз утврђивање приоритета за родну равноправност у области заштите животне средине

Индикатор 4.1

Назив :Број Приручника Родна анализа Секретаријата
Извор верификације :Извештај за 2019. годину

Базна
вредност

2020

2021

2022

0

0

1

0

Коментар :Увођење родне равноправности кроз дефинисање стратешких мера и програма-базна година 2019.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

1201 Покрајински завод за заштиту природе
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04051004

04051004 "Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују
људи"
Програм (коме
0405 Заштита природе
припада)

0,00

691.973,61

691.973,61

Функција

560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту

Сврха

Сврха овог пројекта јесте повећање популације орла крсташа у Панонском региону значајним смањењем стопе морталитета
изазваних од стране људи

Правни основ

Уговор "ЦОНСЕРВАТИОН ОФ ТХЕ ЕАСТЕРН ИМПЕРИАЛ ЕАГЛЕ БY ДЕЦРЕАСИНГ ХУМАН-ЦАУСЕД МОРТАЛИТY ИН ТХЕ
ПАННОНИАН РЕГИОН
- ПАННОН ЕАГЛЕ (ЛИФЕ1/5НАТ/ХУ/000902)

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Главни циљ овог пројекта јесте повећање популације орла крсташа у Панонском региону значајним смањењем стопе морталитета
изазваних од стране људи. Циљ овог пројекта ће се остварити смањењем негативних ефеката прогањања популације панонског орла
крсташа, повећање стопе откривања илегалних активности и доношење осуђујућих судских пресуда у случајевима прогањања
птица, повећање свести заинтересованих страна о прецењеном утицају птица грабљивица на дивљач и алтернативним методама
управљања дивљачи које нису штетне по популацију орлова, повећати свест јавности о значају заштите орла крсташа и о могућим
последицама прогањања истих.

Да ли реализација
пројекта
подразумева
НЕ
капитална
улагања/инвестици
је?
Да ли је у питању
НЕ
ИПА пројекат?
Циљ 1

Пораст популације строго заштићене врсте орла крсташа (Аqуила хелиаца) и других врста птица грабљивица у Панонској низији
значајним смањивањем угинућа које узрокују људи својим активностима

Индикатор 1.1

Назив :Административне и теренске активности спроведене ради смањења
морталитета строго заштићених врста птица у Војводини

Базна
вредност

2020

2021

2022

10

10

10

0

Базна
вредност

2020

2021

2022

5

4

4

0

Извор верификације :Извештаји, путни налози, фотографије и др.
Коментар :Број административних и теренских активности спроведених ради смањења
морталитета строго заштићених врста птица у Војводини Базна година је 2019. година
Индикатор 1.2

Назив :Број лешева строго заштићених врста пронађених и пријављених
инспекцијским органима на подручју Војводине
Извор верификације :Извештаји о стручном надзору, извештаји инспекције заштите
животне средине, извештаји ветеринарске институције о анализама лешева строго
заштићених врста

Коментар :Извештаји о стручном надзору, извештаји инспекције заштите животне средине, извештаји ветеринарске институције о
анализама лешева строго заштићених врста
Базна година је 2019. година
Циљ 2
Индикатор 2.1

Јачање свести јавности, а нарочито заинтересованих страна (ловци, пољопривредници,
голубари)о значају заштите орла крсташа и осталих птица грабљивица
Назив :Број публикација о значају заштите орла крсташа и осталих птица
грабљивица
Извор верификације :Припремљене публикације у .пдф формату, уговори,
отпремице и др.

Базна
вредност

2020

2021

2022

2

1

0

0

Коментар :Број припремљених и/или одштампаних примерака публикација које ће бити производ пројектних активности
Базна година је 2019. година

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

Индикатор 2.2

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

Назив :Број медијски наступи о реализацији пројекта у Србији

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

Базна
вредност

2020

2021

2022

15

15

15

0

Извор верификације :Чланци у штампаним, електронским и социјалним медијима и
др.

Коментар :Број медијских наступа о реализацији пројекта у Србији и др. Базна година је 2019. година
1201 Покрајински завод за заштиту природе
ПЈ

ПРОЈЕКАТ 04054005

04054005 Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере
„Мура-Драва-Дунав"
Програм (коме
0405 Заштита природе
припада)

0,00

10.647.190,12

10.647.190,12

Функција

560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту

Сврха

Сврха овог пројекта јесте израда Програма прекограничног управљања резервата биосфре "Мура-Драва-Дунав" и његова примена на
одабраним заштићеним подручјима унутар овог резервата

Правни основ

Уговор ""Трансбоундарy Манагемент Программе фор тхе планнед 5-цоунтрy Биоспхере Ресерве “Мура-Драва-Дунав” wитхин тхе
Данубе Транснатионал Программе” (ДТП 1-259-2.3 – цооп МДД)
ДТП-1-1-259-2,3 цоопМДД wитхин тхе Данубе Транснатионал Программе"; Уговор "Партнерсхип Агреемент фор тхе
имплементатионоф тхе пројецт ДТП-1-1-259-2,3 цоопМДД wитхин тхе Данубе Транснатионал Программе"

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Главни циљ овог пројекта јесте уисаглашавање управљања заштићеним подручјима која су ушчла у састав Прекограничног
резервата биосфере "Мура-Драва-Дунав". Циљ овог пројекта ће се остварити израдом заједничког акционог плана управњања, као и
појединачних пилот-планова имплементације, који ће бити примењени на подручјима појединих природних добара унутар Резервата
биосфере, као и преносом стеченог искуства у стручну и ширу јавност, како би се обезбедило да се овим подручјем трајно одрживо
управља.

Да ли реализација
пројекта
подразумева
НЕ
капитална
улагања/инвестици
је?
Да ли је у питању
НЕ
ИПА пројекат?
Циљ 1

Индикатор 1.1

Побољшање управљања природом у делу прекограничног резервата биосфере "Мура-Драва-Дунав" у Србији путем заједничког
планирања управљачких активности
Назив :Број састанака спроведених ради елаборисања докумената (смернице,
акциони планови, пилот програми) за побољшање управљања у делу
прекограничног резервата биосфере "Мура-Драва-Дунав" у Србији
Извор верификације :извештаји, путни налози, фотографије, попуњене листе
присутних и др.

Базна
вредност

2020

2021

2022

11

0

0

0

Коментар :Комуникација са заинтересованим странама на којима се елаборишу предлози докумената за побољшање управљања
природом у прекограничном резервату биосфере "Мура-Драва-Дунав" у Србији
Базна година је 2018.
Пројектне активности се завршавају у 2019. години, док се рефундација средстава од Европске уније очекује и у 2020. години.
Рефундирана средства ће бити пренета на рачун буџета АПВ по добијању коначног извештаја о прихватању трошкова од стране
контролног тела ЕУ.

Индикатор 1.2

Назив :Број докумената (акционих планова, пилот програма, смерница) који
омогућавају побољшање управљања природом у прекограничном резервата
биосфере "Мура-Драва-Дунав" у Србији
Извор верификације :Предметни документи (у .пдф формату или одштампани)

Базна
вредност

2020

2021

2022

1

0

0

0

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

Коментар :Састављени и елаборисани документи чија примена омогућава побољшање управљања у делу прекограничног резервата
биосфере "Мура-Драва-Дунав" у Србији
Базна година је 2018.
Пројектне активности се завршавају у 2019. години, док се рефундација средстава од Европске уније очекује и у 2020. години.
Рефундирана средства ће бити пренета на рачун буџета АПВ по добијању коначног извештаја о прихватању трошкова од стране
контролног тела ЕУ.
Циљ 2
Индикатор 2.1

Јачање свести јавности, посебно младе популације, о вредности прекограничног резервата биосфере "Мура-Драва-Дунав" и његовог
дела који се налази у Србији
Назив :Број припремљених и/или одштампаних примерака публикација, интернет
Базна
2020
2021
2022
страница и изложби
вредност
Извор верификације :припремљене публикације у .пдф формату, уговори,
2
0
0
0
отпремице и др.
Коментар :Едукативна средства (публикације, изложбе, интернет странице) о значају резервата биосфере "Мура-Драва-Дунав"
Базна година је 2018.
Пројектне активности се завршавају у 2019. години, док се рефундација средстава од Европске уније очекује и у 2020. години.
Рефундирана средства ће бити пренета на рачун буџета АПВ по добијању коначног извештаја о прихватању трошкова од стране
контролног тела ЕУ.

Индикатор 2.2

Назив :медијски наступи о реализацији пројекта у Србији

Базна
вредност

2020

2021

2022

20

0

0

0

Извор верификације :чланци у штампаним, електронским и социјалним медијима и
др.
Коментар :Број медијских наступа о реализацији пројекта у Србији и др.
Базна година је 2018.

Пројектне активности се завршавају у 2019. години, док се рефундација средстава од Европске уније очекује и у 2020. години.
Рефундирана средства ће бити пренета на рачун буџета АПВ по добијању коначног извештаја о прихватању трошкова од стране
контролног тела ЕУ.
1201 Покрајински завод за заштиту природе
ПЈ

ПРОЈЕКАТ 04054006

04054006 Процена екосистемских услуга влажних подручја у прекограничном
подручју између Хрватске и Србије-2017ХР-РС123 ЕцоWЕТ
Програм (коме
0405 Заштита природе
припада)

0,00

3.878.380,05

3.878.380,05

Функција

560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту

Сврха

Сврха овог пројекта јесте успостављање интегрисаног система прекограничног мониторинга/управљања постојећим кључним
ризицима, као и заштита животне средине и биодиверзитета.

Правни основ

Уговор: „Wетландс Ецосyстем Сервицес Ассессмент ин Цроатиа-Сербиа ЕцоWЕТ 2017ХР-РС123“ „Процена екосистемских услуга
влажних подручја у прекограничном подручју између Хрватске и Србије ЕцоWЕТ 2017ХР-РС123“

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Главни циљ овог пројекта јесте да се проценом екосистемских услуга допринесе заштити и одрживом коришћењу влажних
станишта у прекограничном подручју између Хрватске и Србије. То ће се остварити мапирањем и проценом екосистемских услуга
влажних станишта у оквиру пилот подручја, активним процесом прекограничне обуке, разменом знања и дијалогом, а што ће све
бити полазиште за ефикасније планирање заштите животне средине и биодиверзитета у одабраним пилот подручјима.

Да ли реализација
пројекта
подразумева
НЕ
капитална
улагања/инвестици
је?
Да ли је у питању
НЕ
ИПА пројекат?

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

Циљ 1
Индикатор 1.1

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

Побољшање управљања влажним стаништима у прекограничном подручју између Хрватске и Србије, путем процене екосистемских
услуга
Назив :Број заштићених подручја на којима ће бити тестирана методологија за
Базна
2020
2021
2022
процену екосистемских услуга
вредност
Извор верификације :Извештаји, ГПС подаци, путни налози, фотографије и др.

3

0

0

0

Коментар :На пилот подручјима ће бити организована теренска истраживања у оквиру којих ће се прикупљати подаци о
екосистемским услугама и вршити ГПС мапирање
Базна година је 2018.
Пројектне активности се завршавају у 2019. години, док се рефундација средстава од Европске уније очекује и у 2020. години.
Рефундирана средства ће бити пренета на рачун буџета АПВ по добијању коначног извештаја о прихватању трошкова од стране
контролног тела ЕУ.
Индикатор 1.2

Назив :Креирање ГПС базе података за одабрана пилот подручја и обрада података
у ГИС-у
Извор верификације :ГПС база података која ће бити коришћена од стране
управљача одабраних пилот подручја и допуњавана и након завршетка пројекта

Базна
вредност

2020

2021

2022

0

1

0

0

Коментар :на основу добијених ГПС података са терена креираће се ГИС база података. Подаци ће моћи бити приказани као: мапа
екосистемских типова, мапа екосистемских услуга, мапа тренутног конзервационог статуса екосистемских услуга или као мапа која
обједињује сва три наведена приказа
Базна година је 2018. година
Пројектне активности се завршавају у 2019. години, док се рефундација средстава од Европске уније очекује и у 2020. години.
Рефундирана средства ће бити пренета на рачун буџета АПВ по добијању коначног извештаја о прихватању трошкова од стране
контролног тела ЕУ.

Циљ 2

Јачање свести јавности (управљача и корисника заштићених подручја, представника локалних самоуправа и других интересних
група укључујући и НВО)о вредностима влажних станишта и о њиховим екосистемским услугама

Индикатор 2.1

Назив :Број радионица о екосистемским услугама које пружају влажна станишта
Извор верификације :Презентације, попуњене листе присутних, путни налози,
фотографије са одржаних радионица и др.

Базна
вредност

2020

2021

2022

3

0

0

0

Коментар :Број одржаних радионица о екосистемским услугама влажних станишта, које ће окупити, у што већем броју, кориснике на
одабраним пилот подручјима
Базна година је 2018.
Пројектне активности се завршавају у 2019. години, док се рефундација средстава од Европске уније очекује и у 2020. години.
Рефундирана средства ће бити пренета на рачун буџета АПВ по добијању коначног извештаја о прихватању трошкова од стране
контролног тела ЕУ.
Индикатор 2.2

Назив :Бој емитовања филмова о вредностима екосистемских услуга влажних
станишта у прекограничном подручју између Хрватске и Србије
Извор верификације :Документарни филм у дужој (до 60 минута) и краћој (до 15
минута) форми

Базна
вредност

2020

2021

2022

0

1

0

0

Коментар :Број емитовања филма
Базна година је 2018. година
Пројектне активности се завршавају у 2019. години, док се рефундација средстава од Европске уније очекује и у 2020. години.
Рефундирана средства ће бити пренета на рачун буџета АПВ по добијању коначног извештаја о прихватању трошкова од стране
контролног тела ЕУ.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

1201 Покрајински завод за заштиту природе
ПЈ

ПРОЈЕКАТ 04054008

04054008 "Активна мрежа сензора за мониторинг и евалуацију окружења ради
заштите и сврсисходне употребе влажних станишта и других површинских
вода" СеНс Wетландс ХР-РС 135
Програм (коме
0405 Заштита природе
припада)

200.340,00

7.316.242,40

7.516.582,40

Функција

560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту

Сврха

Сврха пројекта је смањење антропогеног утицаја из руралних и пољопривредних области, нарочито загађења вода, на елементе
еколошке мреже. Лош квалитет воде изазива губитак биодиверзитета и често чини површинске воде неадекватним за наводњавање.

Правни основ

Уговор "Ацтиве СЕнсор мониторинг Нетwорк анд енвиронментал евалуатион фор протецтион анд wиСе усе оф WЕТЛАНДС анд
отхер
сурфаце wатерс СеНс Wетландс ХР-РС 135 - "Активна мрежа сензора за мониторинг и евалуацију окружења ради заштите и
сврсисходне употребе влажних станишта и других површинских вода" СеНс Wетландс ХР-РС 135

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Главни циљ пројекта је спровођење интегрисаног прекограничног надзора кључних параметара за праћење стања воде, као и
заштита животне средине и очување биодиверзитета. Очекиване промене су побољшање нивоа знања и постојећих података,
коришћењем савремених сензорских метода, израда смерница за заштиту површинске и подземне воде и очување биодиверзитета
путем управљања приобалним појасом вегетације.

Да ли реализација
пројекта
подразумева
НЕ
капитална
улагања/инвестици
је?
Да ли је у питању
НЕ
ИПА пројекат?
Циљ 1

Развој и имплементација заједничке прекограничне базе података

Индикатор 1.1

Назив :Број развијених и имплементираних мониторинг система

Базна
вредност

2020

2021

2022

6

6

0

0

Базна
вредност

2020

2021

2022

9

9

0

0

Извор верификације :Бежичне станице за мониторинг квалитета воде

Коментар :Број заједнички развијених и/или руковођених система за праћење Базна година је 2019.
Индикатор 1.2

Назив :Квалитет воде унутар структурних елемената еколошке мреже
Извор верификације :Мерна места (плитки бунари) за надзорне станице

Коментар :Испитивање квалитета воде унутар структурних елемената еколошке мреже
Базна година је 2019.
Циљ 2
Индикатор 2.1

Дефинисање смерница за побољшање екосистемских услуга приобалне вегетације у пољопривредним областима Панонског региона
и суседних подручја
Назив :Површина станишта и других елемената еколошке мреже за која може бити
Базна
2020
2021
2022
обезбеђен бољи статус очувања (у ха)
вредност
Извор верификације :Смернице за успостављање мултифункционалних појасева
89000
89000
0
0
приобалне вегетације
Коментар :Станишта за која се обезбеђује бољи статус очувања Базна година је 2019.

Индикатор 2.2

Назив :Површина станишта за која се обезбеђује бољи статус очувања (у ха)
Извор верификације :План за успостављање мултифункционалног појаса приобалне
вегетације
Коментар :Станишта за која се обезбеђује бољи статус очувања Базна година је 2019.

Базна
вредност

2020

2021

2022

540

540

0

0

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

1201 Покрајински завод за заштиту природе
ПЈ

ПРОЈЕКАТ 04054010

04054010 ПЗЗП - Заштита кључних животињских врста Панонских степа у
прекограничном подручју ПАННОНСТЕППЕС ХУСРБ/1602/12/0065
Програм (коме
0405 Заштита природе
припада)

0,00

10.474.765,94

10.474.765,94

Функција

560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту

Сврха

Сврха овог пројекта јесте очување кључних животињских врста Панонских степа, велике дропље и степске шарке, у пограничном
подручју Мађарске и Србије

Правни основ

Уговор „Заштита кључних животињских врста Панонских степа у прекограничном подручју између Мађарске и Србије
ПАННОНСТЕППЕС ХУСРБ/1602/12/0065“ „Цонсерватион оф кеy анимал специес оф Паннониан Степпес ин а бордер регион
бетwеен Хунгарy анд Сербиа ПАННОНСТЕППЕС ХУСРБ/1602/12/0065

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Главни циљ овог пројекта јесте очување кључних животињских врста Панонских степа, велике дропље и степске шарке, у
пограничном подручју Мађарске и Србије. Циљ овог пројекта ће се остварити изградњом заштитне ограде за велику дропљу у СРП
"Пашњаци велике дропље", управљањем стаништима унутар и уз ограду, ширењем свести јавности о значају очувања ове врсте, све
наведено у србији, као и ревитализацијом станишта степске шарке у НП "Кишкуншаг", Мађарска. Значајан аспект пројектних
активности је размена искустава пројектних партнера у обе државе

Да ли реализација
пројекта
подразумева
НЕ
капитална
улагања/инвестици
је?
Да ли је у питању
НЕ
ИПА пројекат?
Циљ 1

Пораст популације велике дропље и степске шарке, у пограничном подручју Мађарске и Србије

Индикатор 1.1

Назив :Број изграђених заштитиних ограда за велику дропљу
Извор верификације :Изграђена заштитна ограда за велику дропљу

Базна
вредност

2020

2021

2022

1

0

0

0

Коментар :Изградњом заштитне ограде за велику дропљу у СРП "Пашњаци велике дропље" омогућава се боља репродукција ове
врсте
Базна година је 2018.
Пројектне активности се завршавају у 2019. години, док се рефундација средстава очекује и у 2020. години, као и пренос дела
рефундираних средстава ино пратнеру са Мађарске стране).
Рефундирана средства ће бити пренета на рачун буџета АПВ по добијању коначног извештаја о прихватању трошкова од стране
контролног тела ЕУ.
Индикатор 1.2

Назив :Број теренских излазака у СРП "Пашњаци велике дропље" са циљем увида у
популацију велике дропље и мониторинга прихватања предузетих мера (ограда,
кошење, сејање) од стране јединки велике дропље
Извор верификације :Извештаји о мониторингу

Базна
вредност

2020

2021

2022

20

0

0

0

Коментар :Број теренских излазака
Базна година је 2018.
Пројектне активности се завршавају у 2019. години, док се рефундација средстава очекује и у 2020. години, као и пренос дела
рефундираних средстава ино пратнеру са Мађарске стране).
Рефундирана средства ће бити пренета на рачун буџета АПВ по добијању коначног извештаја о прихватању трошкова од стране
контролног тела ЕУ.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

Циљ 2
Индикатор 2.1

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

Размена искустава пројектних партнера у Србији и Мађарској на тему очувања кључних животињских врста Панонских степа,
велике дропље и степске шарке
Базна
Назив :Број састанака пројектних партнера и теренских обилазака
2020
2021
2022
вредност
Извор верификације :Записници са састанака, извештаји са терена

2

0

0

0

Коментар :Састанци пројектних партнера и теренски обиласци у НП "Кишкуншаг"
Базна година је 2018.
Пројектне активности се завршавају у 2019. години, док се рефундација средстава очекује и у 2020. години, као и пренос дела
рефундираних средстава ино пратнеру са Мађарске стране).
Пројектне активности се завршавају у 2019. години, док се рефундација средстава очекује и у 2020. години, као и пренос дела
рефундираних средстава ино пратнеру са Мађарске стране).
Рефундирана средства ће бити пренета на рачун буџета АПВ по добијању коначног извештаја о прихватању трошкова од стране
контролног тела ЕУ.
1201 Покрајински завод за заштиту природе
ПЈ

ПРОЈЕКАТ 04054011

04054011 „Управљање инвазивним биљним врстама у сливу реке Саве" САВА
ТИЕС ДТП 2-096-2.3
Програм (коме
0405 Заштита природе
припада)

1.864.900,00

5.743.662,39

7.608.562,39

Функција

560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту

Сврха

Сврха овог пројекта је прекогранична сарадња партнера из Словеније, БиХ, Хрватске и Србије на управљању инвазивним биљним
врстама, односно евидентирање, праћење, сузбијање инвазивних врста и размена информација о њиховом распрострањењу и
мерама сузбијања на подручју слива реке Саве, у циљу очувања биолошке разноврсности.

Правни основ

Уговор „Управљање инвазивним биљним врстама у сливу реке Саве" САВА ТИЕС ДТП 2-096-2.3

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Инвазивне биљне врсте проузрокују еколошке и економске губитке. Њихово семе водотоци лако преносе из једне у другу државу, а
изостанак благовремених мера повећава трошкове сузбијања. Основни циљ пројекта је успешнија контрола таквих врста у савском
сливу, што пре свега захтева сарадњу и размену података између организација које управљају природним добрима у сливу реке Саве
и имају законску обавезу да планирају и примењују мере активне заштите природе. Овај циљ ће се остварити разменом података о
распрострањењу инвазивних врста, израдом протокола за њихово праћење, применом различитих мера сузбијања на пилот
подручјима и разменом стечених искустава, промоцијом и јачањем јавне свести о значају и последицама ширења инвазивних врста.

Да ли реализација
пројекта
подразумева
НЕ
капитална
улагања/инвестици
је?
Да ли је у питању
НЕ
ИПА пројекат?
Израда заједничке основе за праћење и сузбијање инвазивних биљних врста за пројектне партнере у Србији, Хрватској, БиХ и
Циљ 1
Словенији
Назив :Број израђених протокола за регистровање и праћење инвазивних биљних
Базна
2020
2021
2022
Индикатор 1.1
врста
вредност
Извор верификације :Направљен протокол

2

1

0

0

Коментар :Заједнички методолошки приступ и размена информација о присуству инвазивних врста и њиховом ширењу је предуслов
за ефикасну контролу.
Базна година је 2019.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

Индикатор 1.2

Циљ 2
Индикатор 2.1

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

Назив :Број модела за планирање сузбијања инвазивних врста и његова примена на
Базна
2020
2021
пилот површинама у заштићеним подручјима.
вредност
Извор верификације :Модел за планирање пилот пројеката, извештаји са пилот
1
2
1
подручја.
Коментар :Пренос добре праксе и оцена успешности различитих мера сузбијања инвазивних врста зависи од упоредивости
поступака и добијених резултата.
Базна година је 2019.
Размена података за праћење и сузбијање инвазивних биљних врста за пројектне партнере у Србији, Хрватској, БиХ и
Словенији-Комуникација
Базна
Назив :Број састанака међународног пројектног тима
2020
2021
вредност
Извор верификације :Записници са састанака, извештаји

2022
0

2022

2

2

1

0

Базна
вредност

2020

2021

2022

1

1

1

0

Коментар :Број састанака
Базна година је 2019. година
Индикатор 2.2

Назив :Број објава у медијима
Извор верификације :Називи и извештај медија и датум објаве
Коментар :Објаве у медијима
Базна година је 2019.

1201 Покрајински завод за заштиту природе
ПЈ

ПРОЈЕКАТ 04054012

04054012 Регионалне смернице за екосистемске услуге

0,00

5.891.757,86

5.891.757,86

Програм (коме
припада)

0405 Заштита природе

Функција

560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту

Сврха

Сврха пројекта је израда смерница које би надлежни субјекти на западном Балкану користили приликом израда студија за
успостављање заштићених подручја и приликом израда планова управљања заштићеним подручјима, како би ова документа
садржала и процену и вредновање екосистемских услуга. Наведене смернице тестирају се кроз студију случаја Босутских шума.

Правни основ

Уговор бр 81245963 од 23.08.2019. године склопљен са Немачком агенцијом за сарадњу (ГИЗ) Отворени регионални фонд за
југоисточну Европу-Биолошка разноврсност-Регионалне смернице за процену и вредновање екосистемских услуга (ЕСАВ) у
процесима успостављања и управљања заштићеним подручјима западног Балкана

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Пројектом се описују и објашњавају све фазе и начини њиховог спровођења у процесима успостављања и управљања заштићеним
подручјима западног Балкана укључивши и процену и вредновање екосистемских услуга. Пројекат допринеси јачању капацитета
заинтересованих страна за препознавање потребе и могућности примене интегралних решења којима се повећава укупна добробит
друштва.

Да ли реализација
пројекта
подразумева
НЕ
капитална
улагања/инвестици
је?
Да ли је у питању
НЕ
ИПА пројекат?
Циљ 1

Анализа потреба заинтересованих страна за коришћењем Регионалних смерница

Индикатор 1.1

Назив :Број достављених формулара о потребама заинтересованих страна
Извор верификације :извештаји, формулари и др.
Коментар :Планирани завршетак пројекта до краја 2020. године. Базна година је 2019.

Базна
вредност

2020

2021

2022

0

20

0

0

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

Циљ 2

Израда документа Регионалних смерница

Индикатор 2.1

Назив :Број студија Екосистемске услуге Босутских шума

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

Базна
вредност

2020

2021

2022

0

1

0

0

Базна
вредност

2020

2021

2022

0

2

0

0

Извор верификације :Студија - јавно доступан документ у штампаном и
дигиталном формату
Коментар :Планирани завршетак пројекта до краја 2020. године. Базна година је 2019.
Индикатор 2.2

Назив :Број конференција и скупова- представљање резултата пројекта стручној
јавности и доносиоцима одлука
Извор верификације :извештаји. Записници са скупова
Коментар :Планирани завршетак пројекта до краја 2020. године. Базна година је 2019.

1101 Уређење и надзор у области планирања и изградње

104.741.065,69

0,00

104.741.065,69

1200 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине

104.741.065,69

0,00

104.741.065,69

Назив

Уређење и надзор у области планирања и изградње

Сектор

11 Урбанизам, просторно планирање и грађевинарство

Сврха

Унапређење система просторног и урбанистичког планирања и уређења простора, који представља предуслов за реализацију
инвестиција у функцији развоја.

Правни основ

Закон о планирању и изградњи; Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине; Правилник о садржини, начину и
поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања; Правилник о начину и поступку избора чланова Комисије за
стручну контролу планских докуемната, Комисије за контролу усклађености планских докумената, Комисије за планове јединице
локалне самоуправе и Комисије за стручну контролу урбанистичког пројекта, праву и висини накнаде члановима Комије, као и
условима и начину рада Комисије; Правилник о условима и критеријумима за су/финансирање израде планских докумената;
Правилник осадржини и начину вођења и одржавања Централног регистра планских докумената, информационог система о стању у
простору и локалног информационог система и дигиталном достављању планских докумената; Закон о планском систему Републике
Србије

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У оквиру Програма - просторно и урбанистичко планирање обављају се следеће активности: 1. припрема покрајинске скупштинске
одлуке о изради и израда планских докумената које доноси скупштина аутономне покрајине, образовање Комисије која врши
стручну контролу планске документације у погледу усаглашености са плановима вишег реда, Законом о планирању и изградњи,
другим Законима и прописима донетим на основу закона , и упућивање у процедуру доношења; 2. припрема и организација раног
јавног увида након доношења покрајинске скупштинске одлуке о изради планског документа, припрема и организација јавног увида
након обављене стручне контроле нацрта планског документа 3. образовање Комисије за јавни увид која поступа по завршеној
процедури раног јавног увида и јавног увида; 4. образовање Комисије ради провере усклађености планских докумената које доноси
јединица локалне самоуправе након обављеног јавног увида са планским документима вишег реда, Законом о планирању и
изградњи, другим Законима и прописима донетим на основу закона и 5. давање сагласности на нацрт планске документације чије
доношење је у надлежности ЈЛС после завршене процедуре јавног увида по мишљењу Комисије за контролу усклађености; 6.
образовање Комисије за стручну контролу урбанистичких пројеката који се израђују за изградњу објеката за које грађевинску
дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства, односно надлежни орган аутномне покрајине, потврђивање
Урбанистичког пројекта, организовање јавне презентације за Урбанистичке пројекте који су од значаја за Републику Србију и
Урбанистичке пројекте који се раде на основу просторног плана подручја посебне намене

Циљ 1
Индикатор 1.1

Планско уређење простора АП Војводине - Израда, доношење и спровођење планских докумената које доноси Скупштина АП
Војводине
Базна
Назив :Број планске документације у изради
2020
2021
2022
вредност
Извор верификације :Покрајинска скупштинска одлука о изради планског
6
5
5
5
документа
Коментар :Базна година је 2018.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

Индикатор 1.2

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

Назив :Број донетих планских докумената
Извор верификације :Одлука о доношењу планског документа

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

Базна
вредност

2020

2021

2022

2

5

5

5

Коментар :Базна година је 2018. (У обзир су узети и планови који су целу законску процедуру завршили у 2018. години, али су
објављењи у Службеним гласницима на почетку 2019.)
Индикатор 1.3

Назив :број стручних контрола планске документације (нацрт)
Извор верификације :Извештај о извршеној стручној контроли нацрта плана

Базна
вредност

2020

2021

2022

12

4

6

6

Базна
вредност

2020

2021

2022

7

9

10

10

Базна
вредност

2020

2021

2022

5

3

12

12

Коментар :Базна година је 2018.
Циљ 2
Индикатор 2.1

Планско уређење простора јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине
Назив :број датих сагласности на планску документацију чије доношење је у
надлежности локалне самоуправе
Извор верификације :дате сагласности и Извештаји о извршеној контроли
усклађености планских докумената
Коментар :Базна година је 2018.

Индикатор 2.2

Назив :број суфинансираних планских докумената ЈЛС
Извор верификације :Одлука о додељеним финансијским средствима
Коментар :Базна година 2019.

Циљ 3

Стручно обављање послова ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад у области просторног и урбанистичког планирања у складу
са законом и утврђеним програмом пословања

Индикатор 3.1

Назив :проценат реализације сталних послова за оснивача
Извор верификације :Извештај о степену усклађености планираних и реализованих
активности из годишњег програмапословања ЈП Завода за урбанизам Војводине

Базна
вредност

2020

2021

2022

100

100

100

100

Базна
вредност

2020

2021

2022

100

100

100

100

Коментар :Базна година је 2018.
Индикатор 3.2

Назив :проценат реализације повремених послова за оснивача
Извор верификације :Годишњи извештај о раду ЈП Завода за урбанизам Војводине
за 2018
Коментар :процентуална вредност
Базна година је 2018.

Циљ 4

Организовање раног јавног увида и јавног увида у поступку израде планских докумената у складу са законом

Индикатор 4.1

Назив :број организованих раних јавних увида
Извор верификације :Извештаји о спроведеном раном јавном увиду

Базна
вредност

2020

2021

2022

5

3

5

5

Базна
вредност

2020

2021

2022

6

6

5

5

Базна
вредност

2020

2021

2022

4

10

12

12

Коментар :Базна година је 2018.
Индикатор 4.2

Назив :број организованих јавних увида
Извор верификације :извештаји о обављеном јавном увиду
Коментар :Базна година је 2018.

Циљ 5

Контрола урбанистичких пројеката у складу са законом

Индикатор 5.1

Назив :Број организованих Комисија
Извор верификације :Извештај о стручној контроли урбанистичког пројекта

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

Коментар :Нова обавеза утврђена изменама Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ број 83/2018). Формални услови за
стручна контрола урбанистичких пројеката на нивоу органа Аутономне покрајине Војводине су створени ступањем на снагу
Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“
бр.32/19) 11.05.2019. године. С обзиром да је од ступања на снагу Правилника прошло свега 3 месеца, не постоји базна година за
утврђивање базне вредности. Процена је дата на основу искуства у периоду од ступања на снагу Правилника.
Базна година је 2019.

1200 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 11011002

11011002 Администрација, управљање и надзор у области просторног
планирања
Програм (коме
1101 Уређење и надзор у области планирања и изградње
припада)

30.141.065,69

0,00

30.141.065,69

Функција

620 - Развој заједнице

Сврха

Примена Закона који регулишу област просторног планирања и урбанизма, који представља предуслов за реализацију инвестиција у
области просторног развоја

Правни основ

Закон о планирању и изградњи и подзаконски акти, Закон о инспекцијском надзору, Закон о утврђивању надлежности Аутономне
покрајине Војводине, Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи, Закон о општем управном поступку , Закон о
управним споровима

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске
управе у области просторног и урбанистичког планирања, који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску
владу, а којима се: израђују, доносе и спроводе документи просторног развоја АП Војводине; израђују, доносе и спроводе
регионални просторни планови и просторни планови посебне намене; предлажу мере и активности програма имплементације
просторног плана Републике Србије за територију АП Војводине, регионалних просторних планова и и прати њихово спровођење;
оснива јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање и врше оснивачка права над њим.

Да ли реализација
пројекта
подразумева
НЕ
капитална
улагања/инвестици
је?
Да ли је у питању
НЕ
ИПА пројекат?
Циљ 1

Законитост у области просторног планирања и урбанизма

Индикатор 1.1

Назив :% редовних инспекцијских надзора у складу са планом
Извор верификације :Годишњи извештај

Индикатор 1.2

Базна
вредност

2020

2021

2022

45

45

45

45

Коментар :Базна година је 2019.
Надзор по службеној дужности, односно службена саветодавна посета одвија се са циљем пружања стручне подршке локалним
самоуправама
Базна
Назив :Број ванредних инспекцијских надзора
2020
2021
2022
вредност
Извор верификације :Годишњи извештај

8

8

8

8

Коментар :Надзор по захтеву странке. Ванредни надзори односе се на пријаве незадовољних странака, који су сарадњом инспекције
са локалним самоуправама очекивано смањени.
Базна година је 2018.
Индикатор 1.3

Назив :Број контрола планске и друге документације
Извор верификације :Годишњи извештај.

Базна
вредност

2020

2021

2022

4

2

2

2

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

Коментар :Контрола просторних планова ЈЛС, урбанистичких планова, локацијских дозвола. Динамика израде нове
просторно-планске и урбанистичке документације успорена је чињеницом да је територија АП Војводине скоро у потпуности
прекривена постојећом, важећом документацијом.
Базна година је 2018.
Индикатор 1.4

Назив :% смањења утврђених неправилности

Базна
вредност

2020

2021

2022

0

0

0

0

Извор верификације :Годишњи извештај

Коментар :Проценат утврђених неправилности, односно наложених инспекцијских мера у односу на укупан број надзора.
Урбанистичка инспекција делује проактивно, првенствено пружа стручну помоћ, прати и анализира стања у области просторног
планирања и урбанизма, како би се спречио настанак штете; очекивано је да ће се и убудуће ова вредност смањивати.
Базна година је 2018.
1200 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 11011003

11011003 Израда, доношење и имплементација планске документације

74.600.000,00

0,00

74.600.000,00

Програм (коме
припада)

1101 Уређење и надзор у области планирања и изградње

Функција

620 - Развој заједнице

Сврха

Успостављање ефикасног система у области просторног и урбанистичког планирања и уређења простора, који представља
предуслов за реализацију инвестиција у области изградње објеката .

Правни основ

Закон о планирању и изградњи, Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, Правилник о садржини, начину и
поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања, Правилник о условима и критеријумима за су/финансирање
израде планских докумената, Статут Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи,
Закон о планском систему Републике Србије

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У складу са чланом 35. Закона о планирању и изградњи, скупштина аутономне покрајине доноси регионални просторни план за
подручје аутономне покрајине и просторни план подручја посебне намене за подручја која се у целини налазе на територији
аутономне покрајине. Носилац израде ових планских докумената у складу са Законом је Покрајински секретаријат за урбанизам и
заштиту животне средине. У оквиру ове програмске активности се врше послови на припреми Одлука о изради просторних планова,
послови на изради просторних планова и послови на припреми Одлука о доношењу просторних планова. Послови на изради
просторних планова обухватају две фазе израде, израда материјала за рани јавни увид и израда нацрта плана. Послови на изради
просторних планова обухватају и активности на прибављању потребних услова и података о простору и организовање процедуре
раног јавног увида и процедуре јавног увида у плански документ. У складу са чланом 58. став 3 и 4. Закона о планирању изградњи
аутономна покрајина доноси Програм имплементације регионалног просторног плана Војводине, а у складу са ставом 5. истог члана
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине дужан је да подноси Влади АПВ годишњи извештај о
реализацији Програма имплементације регионалног просторног плана.

Да ли реализација
пројекта
подразумева
НЕ
капитална
улагања/инвестици
је?
Да ли је у питању
НЕ
ИПА пројекат?
Планско уређење простора АП Војводине кроз израду и доношење планских докумената које доноси скупштина аутономне
Циљ 1
покрајине
Базна
Назив :Број упућених планских докумената у процедуру доношења
2020
2021
Индикатор 1.1
вредност
Извор верификације :Број утврђених предлога

2

6

6

2022
6

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

Коментар :Базна година је 2018. (Скупштина АП Војводине у 2018. години усвојила је 5 планова, док је процедура доношења
ППППН ПП Јегричка обустављена из разлога што се чека сагласност Министарства заштите животне средине.)
Индикатор 1.2

Назив :Број планских докумената у изради
Извор верификације :Покрајинске скупштинске Одлуке о изради

Базна
вредност

2020

2021

2022

6

5

5

5

Базна
вредност

2020

2021

2022

2

5

5

5

Коментар :Базна година је 2018.
Индикатор 1.3

Назив :Број донетих планских докумената
Извор верификације :Донете/усвојене Одлуке о доношењу планских докумената

Коментар :Базна година је 2018. (У обзир су узети и планови који су целу законску процедуру завршили у 2018. години, али су
објављењи у Службеним гласницима на почетку 2019.)
Индикатор 1.4

Назив :број стручних контрола планских докумената (одлука о изради плана, нацрт
плана)
Извор верификације :Број одржаних седница

Базна
вредност

2020

2021

2022

12

4

6

6

Коментар :Базна година је 2018.

Циљ 2

'Усаглашеност просторних планова у изради, са планским документима вишег реда, Законом о планирању и изградњи, прописима
донетим на основу тог Закона и другим законима.
У складу са чланом 49. став 4 а у вези члана 35.ставови 2. и 4. Закона о планирању и изградњи АП Војводина има надлежност у
погледу вршења стручне конторле планских докумената које доноси Скупштина Аутономне покрајине Војводине.

Индикатор 2.1

Назив :Број мишљења на Одлуку о изради планског документа
Извор верификације :Извештаји о извршеној стручној контроли Нацрта одлуке о
изради планског документа

Базна
вредност

2020

2021

2022

6

1

5

5

Базна
вредност

2020

2021

2022

4

3

5

5

Базна
вредност

2020

2021

2022

6

4

6

6

Базна
вредност

2020

2021

2022

6

6

5

5

Коментар :Базна година је 2018.
Индикатор 2.2

Назив :број мишљења на материјал за израду планског документа у процедури
раног јавног увида
Извор верификације :Извештаји о обављеном раном јавном увиду
Коментар :Базна година је 2018.

Индикатор 2.3

Назив :Број извештаја о стручној контроли нацрта плана
Извор верификације :Извештаји о извршеној стручној контроли Нацрта планских
докумената
Коментар :Базна година је 2018.

Индикатор 2.4

Назив :Јавни увид у Нацрт планског документа
Извор верификације :Извештаји о обављеном јавном увиду
Коментар :Базна година је 2018.

Циљ 3
Индикатор 3.1

Усаглашеност просторних и урбанистичких планова након јавног увида, са планским документима вишег реда, Законом о
планирању и изградњи, прописима донетим на основу тог Закона и другим законима
Назив :Број контрола усклађености просторних и урбанистичких планова јединица
локалне самоуправе
Извор верификације :Извештаји о извршеној контроли усклађености просторних и
урбанистичких планова општина и градова

Базна
вредност

2020

2021

2022

11

9

12

12

Базна
вредност

2020

2021

2022

7

9

10

10

Коментар :Базна година је 2018.
Индикатор 3.2

Назив :Број датих сагласности
Извор верификације :Сагласност секретара у складу са чланом 33. Закона о
планирању и изградњи
Коментар :Базна година је 2018.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

Циљ 4

Надоградња Информационог система о простору

Индикатор 4.1

Назив :број просторних индикатора

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

Извор верификације :Информациони систем о простору за 2018.годину

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

Базна
вредност

2020

2021

2022

65

70

70

70

Коментар :информациони систем о стању у простору Републике Србије (Информациони систем о просторнм развоју) је
онформациони систем на нацоналном нивоу у коме се прати стање просторног развој и степен реализације планских решења;
Просторни развој у односу на просторне показатеље за поједине области, може бити негативан, непроменљив - стагнациони или
позитиван.
Базна година је 2018.
Индикатор 4.2

Назив :Израда информационог система о простору
Извор верификације :Информациони систем о простору.

Базна
вредност

2020

2021

2022

1

1

1

1

Коментар :Израда информационог система након анализе просторних индикатора има за циљ да презентује (графички , текстуално и
аналитички , промене стања у простору за поједине области посматрања у овом случају, регион АП Војводине.
Базна година је 2018.
Индикатор 4.3

Назив :Регистар донетих просторних и урбанистичких планова - перманентно
праћење стања планске документације на целокупној територији аутономне
покрајине и Информациони сиситем о размештају радних зона на територији АПВ
Извор верификације :Регистар донетих просторних и урбанистичких планова.

Базна
вредност

2020

2021

2022

1

2

2

2

Коментар :Регистар просторних и урбанистичких планова представља резултат перманентног праћења стања планске документације.
Ажурира се два пута годишње. Информациони систем о размештају радних зона се ажурира једном годишње
Базна година је 2018..
Циљ 5

Контрола и потврђивање Урбанистичких пројеката

Индикатор 5.1

Назив :Број организованих Комисија
Извор верификације :Извештај о стручној контроли урбанистичког пројекта

Базна
вредност

2020

2021

2022

4

10

12

12

Коментар :Нова обавеза утврђена изменама Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ број 83/2018). Формални услови за
стручна конторла урбанистичких пројеката на нивоу органа Аутономне покрајине Војводине су створени ступањем на снагу
Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“
бр.32/19) 11.05.2019. године. С обзиром да је од ступања на снагу Правилника прошло свега 3 месеца, не постоји базна година за
утврђивање базне вредности. Процена је дата на основу искуства у периоду од ступања на снагу Правилника.
Базна година је 2019.

Индикатор 5.2

Назив :Број потврђених урбанистичких пројеката
Извор верификације :Потврда о потврђивању урбанистичког пројекта

Базна
вредност

2020

2021

2022

2

10

10

10

Коментар :Нова обавеза утврђена изменама Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ број 83/2018). Формални услови за
стручна конторла урбанистичких пројеката на нивоу органа Аутономне покрајине Војводине су створени ступањем на снагу
Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“
бр.32/19) 11.05.2019. године. С обзиром да је од ступања на снагу Правилника прошло свега 3 месеца, не постоји базна година за
утврђивање базне вредности. Процена је дата на основу искуства у периоду од ступања на снагу Правилника.
Базна година је 2019.

Циљ 6

Праћење спровођења Регионалног просторног плана АП Војводине

Индикатор 6.1

Назив :Израда Програма имплементације просторног плана АП Војводине
Извор верификације :Програм имплементације просторног плана АП Војводине за
период од 2017-2021

Базна
вредност

2020

2021

2022

1

0

0

1

Коментар :Базна године 2018.
Програм имплементације се по Закону о планирању и изградњи доноси за период од 5 година.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

Индикатор 6.2

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

Назив :Израда Извештаја о остваривању Програма имплементације просторног
плана АП Војводине
Извор верификације :Извештај о остваривању Програма имплементације
просторног плана АП Војводине

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

Базна
вредност

2020

2021

2022

1

1

1

0

Коментар :Базна године 2019.
УКУПНО ПРОГРАМИ :

713.102.355,11

70.886.118,02

783.988.473,13

Раздео 12 Глава 00
ПРОГРАМ 0404 УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 Администрација, управљање и надзор
ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 560 Заштита животне средин енекласификована на другом
месту
Расходи и издаци из прихода из буџета у износу од 85.156.788,96 динарa распоређују се по
економским класификацијама на следећи начин:

Расходи и издаци из прихода из буџета у износу од 83.003.024,42 динарa распоређују се по
економским класификацијама на следећи начин:
414 Социјална давања запосленима – планирана су средства у износу од 2.195.507,60
динара.
01 00 Општи приходи и примања буџета – 2.195.507,60 динара.
4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова - исплата накнаде за време
одсуствовања запослених са посла у Секретаријату (породиљско боловање, боловање преко
30 дана, инвалидности другог степена) планирана је у износу од 270.000,00 динара.
01 00Општи приходи и примања буџета – 270.000,00 динара
4143 Отпремнине и помоћи – Отпремнине приликом одласка у пензију, помоћи у случају смрти
запослених или чланова уже породице планиране су у износу од 144.000,00 динара.
01 00 Општи приходи и примања буџета 144.000,00 динара
4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи
запосленом – у износу од 1.781.507,60 динара.
01 00 Општи приходи и примања буџета 1.781.507,60 динара

Намена

Предложен изно с

Социјал на
дав ањ а
запосл ени ма

2.195.507,60

Методологоја процене
предложеног износа
(начин утвр ђив ањ а)
Табеле планиране
средстава за запослене
и стварни трошкови у
2019. години

П л а н и ра н и н а ч и н
реализације утврђивања)
Обрачун и исплата по
решењима

414
Социјална давања запосленима – планирана су средства у износу од 1.895.507,60 динара.
01 00 Општи приходи и примања буџета – 1.895.507,60 динара.
4141

Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова – исплата накнаде за
време одсуствовања запослених са посла у Секретаријату (породиљско боловање, боловање
преко 30 дана, инвалидности другог степена) планирана је у износу од 270.000,00 динара.

01 00 Општи приходи и примања буџета – 270.000,00 динара

4143
01 00

Отпремнине и помоћи – Отпремнине приликом одласка у пензију, помоћи у случају
смрти запослених или чланова уже породице планиране су у износу од 144.000,00 динара.
Општи приходи и примања буџета – 144.000,00 динара

4144

Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи
запосленом – у износу од 1.481.507,60 динара.
01 00 Општи приходи и примања буџета – 1.481.507,60 динара
Намена

Социјална
давања
запосленима

421
01 00
4211

Планирани начин
Методологоја процене
реализације утврђивања
предложеног износа
(начин утврђивања)
1.895.507,60 Табеле планиране
Обрачун и исплата по
средстава за запослене и решењима
стварни трошкови у 2019.
години

Предложен износ

01 00

Стални трошкови - планирана су средства у износу од 1.825.000,00 динара.
Општи приходи и примања буџета – 1.825.000,00 динара
Трошкови платног промета и банкарских трошкова - планирана су средства у износу од
30.000,00 динара.
Општи приходи и примања буџета – 30.000,00 динара

4212
01 00
01 00

Енергетске услуге – планирана су средства у износу од550.000,00 динара, а користиће се
за плаћање трошкова електричне енергије, грејања и осталих енергетских услугa.
Општи приходи и примања буџета – 550.000,00 динара

4213

Комуналне услуге – планирана су средства у износу од 300.000,00 динара, а користиће се за
плаћање трошкова воде, чишћења и осталих комуналних услуга.
Општи приходи и примања буџета – 300.000,00 динара

01 00
4214
01 00
4216

Услуге комуникација – планирана су средства у износу од 420.000,00 динара, а користиће се за
плаћање трошко ва телефона, телефакса, телек са, мобилне телекомуникације, интернета,
трошкова доставе и других трошкова.
Општи приходи и примања буџета – 420.000,00 динара

01 00

Закуп имовине и опреме – 500.000,00 динара обухватају трошкове закупа имовине и опреме
за потребе Секретаријата.
Општи приходи и примања буџета – 500.000,00 динара

4219
01 00

Остали трошкови – 25.000,00 динара
Општи приходи и примања буџета – 25.000,00 динара
Намена

Стал ни
тр о ш к о ви

П р е д л о же н
износ

Методо логоја процене Планирани н ачин
пред ложеног износ а
реализације
(н ачин утврђивања)

1.825.000,00 На бази стварних
месечних трошкова у
2019. години

Месечна исплата
у
складу са
уговорима, ЈН и р ач у нима

421
01 00
4211
01 00

Стални трошкови - планирана су средства у износу од 1.425.000,00 динара.
Општи приходи и примања буџета – 1.425.000,00 динара
Трошкови платног промета и банкарских трошкова – планирана су средства у износу од
30.000,00 динара.
Општи приходи и примања буџета – 30.000,00 динара

4212

Енергетске услуге – планирана су средства у износу од 550.000,00 динара, а користиће се
за плаћање трошкова електричне енергије, грејања и осталих енергетских услугa.

01 00

Општи приходи и примања буџета – 550.000,00 динара

4213

Комуналне услуге – планирана су средства у износу од 300.000,00 динара, а користиће се за
плаћање трошкова воде, чишћења и осталих комуналних услуга.
Општи приходи и примања буџета – 300.000,00 динара

01 00
4214
01 00
4216

Услуге комуникација – планирана су средства у износу од 420.000,00 динара, а користиће се за
плаћање трошкова телефона, телефакса, телекса, мобилне телекомуникације, интернета,
трошкова доставе и других трошкова.
Општи приходи и примања буџета – 420.000,00 динара

01 00

Закуп имовине и опреме – 100.000,00 динара обухватају трошкове закупа имовине и опреме
за потребе Секретаријата.
Општи приходи и примања буџета – 100.000,00 динара

4219
01 00

Остали трошкови – 25.000,00 динара
Општи приходи и примања буџета – 25.000,00 динара
Намена

Стални
трошкови

Предложен
износ
1.425.000,00

Методологоја процене
предложеног износа
(начин утврђивања)
На бази стварних
месечних трошкова у
2019. години

Планирани начин
реализације
Месечна исплата у складу са
уговорима, ЈН и рачунима

422 Трошкови путовања – Планирана су средства у износу од 1.360.000,00 динара.
01 00 Општи приходи и примања буџета – 1.360.000,00 динара
Трошко ви службених путо вања у земљи - планирани су у изно су од 1.350.000,00 динара.
Планирана средства садрже трошкове за пословна путовања у земљи (дневнице за службена
путо вања, трошко ве прево за на службено м путу, трошкове смештаја, трошко ве исхране на
службеном путу и остале трошкове).
Општи приходи и примања буџета – 1.350.000,00 динара
Намена

Трошко ви
службених
путовања у
земљи

Методологоја
процене
предложеног износа
(начин утврђивања)
1.350.000,00 На бази стварних
месечних трошкова у
2019. години
Пре дло же н
износ

Планирани начин
реали зације

Обрачун и исплата по
решењима и путним
нало зима

4222 Трошкови службених путовања у иностранство - планирани су у износу од 10.000,00 динара.
Планирана средства садрже трошкове за пословна путо вања у иност ранст во (дневнице за
службена путовања, трошкове превоза на службеном путу, трошкове смештаја, трошкове исхране
на службеном путу и остале трошкове), за потребе присуствовања међународним и регионалним
састанцима, саветовањима у циљу спровођења активности за припреме и уговарања пројеката,
размене искустава инспекцијске службе у оквиру регионалне сарадње у пограничним подручјима
из надлежности Секретаријата
01 00 Општи приходи и примања буџета - 10.000,00 динара
Намена

Трошко ви
службених
путовања у
ино странству
422

Предложен износ

10.000,00

Методологоја процене
предложеног износа
(начин утврђивања)
На бази стварних
месечних трошкова у
2019. години

Планирани начин
реали зације
Обрачун и исплата по
решењима и путним
нало зима

Трошкови путовања – Планирана су средствауизносуод 438.621,22 динара.

01 00 Општи приходи и примања буџета – 438.621,22 динара
Трошкови службених путовања у земљи – планирани су у износу од 428.621,22 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 остале трошкове).
Општи приходи и примања буџета – 428.621,22 динара
Намена

Трошкови
службених
путовања у
земљи

Предложен износ

428.621,22

Методологоја процене
предложеног износа
(начин утврђивања)
На бази стварних
месечних трошкова у
2019. години

Планирани начин
реализације
Обрачун и исплата по
решењима и путним
налозима

4222 Трошкови службених путовања у иностранство - планирани су у износу од 10.000,00 динара.
Планирана средства садрже трошкове за пословна путовања у иностранство (дневнице за
службена путовања, трошкове превоза на службеном путу, трошкове смештаја, трошкове
исхране на службеном путу и остале трошкове), за потребе присуствовања међународним и
регионалним састанцима, саветовањима у циљу спровођења активности за припреме и
уговарања пројеката, размене искустава инспекцијске службе у оквиру регионалне сарадње у
пограничним подручјима из надлежности Секретаријата.
01 00 Општи приходи и примања буџета - 10.000,00 динара
Намена

Трошкови
службених
путовања у
иностранству

Предложе
н износ
10.000,00

Методологоја процене
предложеног износа
(начин утврђивања)
На бази стварних
месечних трошкова у
2019. години

Планирани начин
реализације
Обрачун и исплата по
решењима и путним
налозима

423
Услуге по уговору - планирана су средства у износу од 6.408.372,52 динара.
01 00 Општи приходи и примања буџета – 6.408.372,52 динара
4232

Компјутерске услуге - планиране су у износу од 30.000,00 динара, намењена су за
компјутерске услуге и друге услуге.
01 00 Општи приходи и примања буџета – 30.000,00 динара
4233

Услуге образовања и усавршавања запослених - планирана су у износу од 270.000,00 динара.
Ова средства су планирана за образовање и стручно усавршавање запослених, за котизације за
семинаре, стручна саветовања и друге услуге образовања и усавршавања запослених.
01 00 Општи приходи и примања буџета – 270.000,00 динара
4234

Услуге информисања - планиране су у износу од 1.000.000,00 динара.
Средства се планирају за услуге информисања јавности, о бјављивање 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 урбанизмо м и просто рним планирањем на терито рији Аутономне покрајине
Војводине.
01 00 Општи приходи и примања буџета – 1.000.000,00 динара
4235 Стручне услуге – планиране су у износу од 5.088.372,52 динара, намењене су за накнаде
члановима комисија ван редова запо слених 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
Сек ретаријата.
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
буџет а АП Војводине.
01 00 Општи приходи и примања буџета – од 5.088.372,52 динара
4239 Остале опште услуге – планиране су у износу од 20.000,00 динара.
01 00 Општи приходи и примања буџета – 20.000,00 динара
Намена
Пре дло же н
Методологоја процене
износ
предложеног износа
(начин утврђивања)
Услуге по
угово ру

6.438.372,52

На бази стварних
месечних трошкова у
2019. години

Планирани начин
реали зације
Месечна исплата
у складу са
угово рима,
спро веденим
поступцима ЈН и
решењима

423 Услуге по уговору - планирана сусредствау износуод 5.908.372,52 динара.
01 00 Општи приходи и примања буџета – 5.908.372,52 динара
4232

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

01 00

Општи приходи и примања буџета – 30.000,00 динара

4233

Услуге образовања и усавршавања запослених – планирана су у износу од 70.000,00 динара.
Ова средства су планирана за образовање и стручно усавршавање запослених, за
котизације за семинаре, стручна саветовања и друге услуге образовања и усавршавања
запослених.

01 00

Општи приходи и примања буџета –70.000,00 динара

4234

Услуге информисања – планиране су у износу од 700.000,00 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.

0100

Општи приходи и примања буџета – 700.000,00 динара

4235

Стручне услуге – планиране су у износуод 5.088.372,52 динара, намењене су за накнаде
члановима комисија ван редова запослених ито 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

Општи приходи и примања буџета – од 5.088.372,52 динара

4239
01 00

Остале опште услуге – планиране су у износу од 20.000,00 динара.
Општи приходи и примања буџета – 20.000,00 динара
Намена
Методологоја процене
Предложе
предложеног износа
н износ
(начин утврђивања)
Услуге по
уговору

5.908.372,52

На бази стварних
месечних трошкова у
2019. години

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

465

Остале дотације и трансфери - планирана су средства у износу од 100.000,00 динара. Општи
приходи и примања буџета - 100.000,00 динара

4651 Остале текуће дотације и трансфери - планирају се средства у износу од 100.000,00 динара.
Средства су планирана у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању
особа са инвалидитетом и Законом о привременом уређивању основице за обрачун и исплату
плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.
Општи приходи и примања буџета – 100.000,00 динара

Намена

Остале текуће
дотације и
т рансфери

465

Пре дло же н
износ

Методологоја процене
предложеног износа
(начин утврђивања)

100.000,00 Правилник о
унутрашњој
организацији и
систематизацији
радних места,
решења о
формирању комисија,
у складу са Законом о
професио налној
рехабилитацији и
запошљавању особа
са инвалидитетом

Планирани начин
реали зације
Месечни обрачун након
исплате плате, додатака
и накнаде запослених
(по коначаном обрачуну),
по решењима за
исплату комисија и
месечна исплата по
решењима за
професио налну
рехабилитацију и
запошљавању особа са
инвалидит етом

Остале дотације и трансфери – планирана су средства у износу од 67.614,24 динара.

01 00 Општи приходи и примања буџета – 67.614,24 динара
4651 Остале текуће дотације и трансфери – планирају се средства у износу од 67.614,24 динара.
Средства су планирана у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа
са инвалидитетом и Законом о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата,
односно зарадаи другихсталних примањакодкорисника јавних средстава.
Општи приходи и примања буџета – 67.614,24 динара
Намена

Остале текуће
дотације и
трансфери

Предложен
износ
67.614,24

Методологоја процене
предложеног износа
(начин утврђивања)

Планирани начин
реализације

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, додатака
и накнаде запослених
(поконачаномобрачуну),
по решењима за
исплату комисија и
месечна исплата по
решењима за
професионалну
рехабилитацију и
запошљавању особа са
инвалидитетом

ПРОГРАМ 0404 УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 Управљање и промоција
ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА
560 Заштита животне средине некласификована на другом месту
Расходи и издаци из прихода из буџета у износу од 11.200.000,00 распоређују се по економским
класификацијама на следећи начин:
4235

Стручне услуге – планиране су у износу од 1.200.000,00 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 усло ва утврђених у
нацрту интегрисане дозволе и друге техничке комисије.
У складу са Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину, предвиђено је да
надлежни орган у поступку издавања интегрисане дозволе, за оцену нацрта интегрисане
дозволе образује Техничку комисију, док је члано м 33. Закона о процени утицаја на
животну средину предвиђено је да носилац пројекта сно си тро шко ве рада техничке
комисије. Трошкови рада Техничке комисије инвеститор ће уплаћивати на рачун општих
прихода буџета АП Војводине.
Програм „За чис тиј е и зелениј е школе у Војводини“ Покрајински секрет аријат за
урбанизам и заштиту животне средине и Покрајински секретаријат за образовање,
прописе, управу и националне мањине – националне заједнице у сарадњи са Покретом
горана Војводине, покренули су 2009. године Програм под називом „За чистије и
зеленије школе у Војводини“, с циљем по дизања свести и личне одговорности за бригу
о животној средини у васпитно-образовним установама и ло калним заједницама на
територији АП Војводине. Протокол о сарадњи у вези реализације Програма закључен је
14.11.2012. го дине. Најбољим васпитно- образовним установама обезбеђују се награде.
Средства се планирају за увођење нових концепата еколошке едукације, у виду припреме
промотивних и едукативних материјала.

01 00

Општи приходи и примања буџета – 1.200.000,00 динара

Намена

Услуге по
угово ру

Пре дло же н
износ
1.200.000,00

Методологоја процене
предложеног износа
(начин утврђивања)
На бази стварних
месечних трошкова у
2019. години

Планирани начин
реали зације
Месечна исплата у
складу са уговорима,
спро веденим
поступцима ЈН и
решењима за рад
Техничких комисија

481
01 00

Дотације невладиним организацијама - у износу од 10.000.000,00 динара.
Општи приходи и примања буџета – 10.000.000,00 динара

4819

Дотације осталим непрофитним институцијама - планирају се средства у износу од
10.000.000,00 динара.
Планирано је финансирање и суфинансирање пројектних активности непрофитних
институција на нивоу АП Војводине из области заштите и унапређења стања животне
средине.
Општи приходи и примања буџета – 10.000.000,00 динара

01 00

Намена

Услуге по
уговору

Предложен
износ
10.000.000,00

Методологоја процене
предложеног износа
(начин утврђивања)
На бази пријава на
конкурс за

Планирани начин
реализације
Месечна исплата у
складу са уговорима и

Расходи и издаци из прихода из буџета у износу од 400.000,00 распоређују се по економским
класификацијама на следећиначин:
4235

0100

Стручнеуслуге – планиране су у износу од 400.000,00 динара, намењене су за накнаде
члановима комисија ван редова запослених и то за: Техничку комисију за оцену
Студијео процени утицаја на животну средину, Техничку комисију за оцену услова
утврђених у нацрту интегрисане дозволе и друге техничкекомисије.
У складуса Закономо стратешкојпроцениутицаја на животну средину, 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 предвиђено је да носилац пројекта сноси трошкове рада
техничке комисије. Трошкови рада Техничке комисије инвеститор ће уплаћивати на
рачун општих прихода буџета АП Војводине.
Програм „За чистије и зеленије школе у Војводини“ Покрајински секретаријат за
урбанизам и заштиту животне средине и Покрајински секретаријат за образовање,
прописе, управу и националне мањине – националне заједнице у сарадњи са
Покретом горана Војводине, покренули су 2009. године Програм под називом „За
чистије и зеленије школе у Војводини“, с циљем подизања свести и личне
одговорности за бригу о животној средини у васпитно-образовним установама и
локалним заједницама на територији АП Војводине. Протокол о сарадњи у вези
реализације Програма закључен је 14.11.2012. године. Најбољим васпитнообразовним установама обезбеђују се награде. Средства се планирају за увођење
нових концепата еколошке едукације, у виду припреме промотивних и едукативних
материјала.
Општи приходи и примања буџета – 400.000,00 динара

Намена

Услуге по
уговору

Предложен
износ
400.000,00

Методологоја процене
предложеног износа
(начин утврђивања)
На бази стварних
месечних трошкова у
2019. години

Планирани начин
реализације
Месечна исплата у
складу са уговорима,
спроведеним
поступцима ЈН и
решењима за рад
Техничких комисија

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 76.000.000,00 динара распоређују се по економским
класификацијама на следећи начин:
425

Текуће поправке и одржавање - планирана су средства у износу од 3.456.230,10 динара.
01 00 Општи прихо ди и примања буџета – 3.456.230,10 динара

4251

Текуће поправке и одржавање зграда – планирају се средства у износу од 1.300.000,00
динара
Средства се планирају за текуће поправке и одржавање контејнeра (фарбање, поправка и
изградња бетонског платоа и др.) у којима је смештена мерна опрема.

4251

Текуће поправке и одржавање опреме - планирана су средства у износу од 2.156.230,10 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)
ло кална мрежа мерних ст аница и/ или мерних мест а успост авља се за праћење
квалитета ваздуха на ниво у ауто номне по крајине. У складу са члано м 5. У редбе о
условима за монито ринг и захтевима кв алит ет а ваз дух а („С лу жб ени гл ас ни к Р С“, бр.
11/10, 75/10, 63/13) надлежни орган АПВ је дужан да о безбеди, за територију Војводине, о
државање мерних места, мерних инструмената са пратећом опремом, и опреме за
пријем и пренос података, у циљу обезбеђивања захтева у погледу квалитета података
ко ји се ко рис т е за о цењ ив ањ е к в алит ет а в аз дух а. У с кла ду са чл ано м 6. исте У редбе
надлежни о рган АПВ дужан је да о безбеди о државање мерних мест а, мерних инст
румената и опреме за праћење и пренос података на начин којим ће се обезбедити њихова
пројектована функционалност.
2. IT опрема (штампач и плотер) - на основу члана 28., став 6., Закон а о утврђивању
надлежности АПВ („Службени гласник РС“, бр. 99/09, 67/12-одлука УС) - АПВ образује
инфо рмацио ни систем за заштиту и унапређење животне средине, као део јединственог
информационог система Републике Србије.
01 00 Општи прихо ди и примања буџета – 2.156.230,10 динара
Намена

Текуће
поправке и
о др ж а вањ е

Предложен
износ

Мет о до ло го ја
проце не
предложеног износа
(начин утврђивања)
3.456.230,10 На бази стварних
трошкова а у складу са
тржишним ценама

Планирани начин
реализације

Исплата у складу са
уговорима за 2020.годину
након спроведеног
поступка ЈН

512

01 00
5125

01 00

Машине и опрема –планирана су средства у износу од 18.360.000,00 динара.
Општи приходи и примања буџета – 18.360.000,00 динара
Медицинска и лабораторијска опрема – средства се планирају у износу од 18.360.000,00
динара за набавку калибрационих јединица и уређаја за праћење квалитета ваздуха
(анализатора) који ће се распоредити по аутоматским станицама на територији АПВ.
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 захт евима квалитета ваздуха („Службени гласник Р С“ , бр. 11/10, 75/10, 63/13)
надлежни о рган 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 ко јим ће се обезбедити њихова пројектована
функцио налност.
Општиприходиипримања буџета–18.360.000,00 динара
Намена

Медицинска и
лабораторијска
опрема

Предложен
износ

Методологоја
Планирани начин
процене
реализације
предложеног
износа (начин
утврђивања)
18.360.000,00 На бази стварних
Исплата у складу са
потреба аускладуса уговором из 2020.
тржишним ценама године након
спроведеног поступка ЈН

Расходи и издаци из прихода из буџета у износу од 65.000.000,00 динара распоређују се по
економским класификацијама на следећиначин:
425
01 00

Текуће поправке и одржавање - планирана су средства у износу од 1.456.230,10 динара.
Општи приходи и примања буџета – 1.456.230,10 динара

4251

Текућепоправке и одржавање зграда – планирају се средства у износуод 300.000,00 динара
Средства се планирају за текуће поправке и одржавање контејнeра (фарбање, поправка и
изградња бетонског платоа и др.) у којима је смештена мерна опрема.

4252 Текуће поправке и одржавање опреме – планирана су средства у износу од 1.156.230,10 динара.
Средства се планирају за поправку и одржавање опреме заочување 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 секористе за оцењивање квалитета ваздуха.
У складу сачланом 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 (штампач и плотер) - 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.
01 00

Општи приходи и примања буџета – 1.156.230,10 динара
Намена

Текуће
поправке и
одржавање

Предложен
износ

Методологоја
процене
предложеног
износа
(начин
утврђивања)
1.456.230,10 На бази стварних
трошковаау
складу са
тржишним
ценама

Планирани начин
реализације

Исплата у складу са
уговорима за 2020.
годину након
спроведеног поступка ЈН

512
01 00

Машине и опрема – планирана су средства у износу од 9.360.000,00динара.
Општи приходи и примања буџета – 9.360.000,00 динара

5125

Медицинска и лабораторијска опрема – средства се планирају у износу од 9.360.000,00
динара за набавку калибрационих јединица и уређаја за праћење квалитета ваздуха
(анализатора) који ће се распоредити по аутоматским станицама на територији АПВ.

01 00

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).
Општиприходи и примања буџета – 9.360.000,00 динара

Намена

Медицинска и
лабораторијска
опрема

Предложен
износ

Методологоја
процене
предложеног износа
(начин утврђивања)

Планирани начин
реализације

9.360.000,00 На бази стварних
Исплата у складу са
потреба аускладуса уговором из 2020.
тржишним ценама године 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 368.400.000,00 динара распоређују се по економским
класификацијама на следећи начин:
424
01 00

Специјализоване услуге-планирана су средства у износу од 84.900.000,00 динара.
Општи приходи и примања буџета – 84.900.000,00 динара

4246

Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге - планирана су средства у
износу од 84.900.000,00 динара. У оквиру ових услуга планира се:
Сузбијање комараца на територији АП Војводине
Према члану 6. ст ав 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
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. зако н, 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 Р С“ , 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, средст ва за њихово спровођење и
надзор над спровођењемтих мера.
С обзиром да је територија АП Војводине богата воденим површинама које
предст ављају главна изворишта ларви комараца и узимајући у обзир климатске и
хидролошке карактеристик е, као и појаву и повећање броја оболелих особа од
патогена које преносе комарци неопходно је спровести централизо вану 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 бро ја ко мараца на то лерантни 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 У С 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 нако н то га министар по љо привреде, шумарст ва и
водопривреде донео је Инструкцију о 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 директиво м 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 Пано нске низије и
Војводине. Циљ организовања сузбијања амбро зије 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 У С 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 Р С“ , бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 др.зако н, 72/2009 -др. зако н, 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 с редине дужни су да чувају и
унапређују животну средину. Према члану 8. Закона о заштити становништва од
заразних болести („Службени гласник РС“, бр.15/2016), Републик а, Аутономна
покрајина и јединица локалне самоуправе обавезни су да обезбеде спровођење
епидемиолошког надзора и мера за заштиту становништва од заразних болести
прописаних о вим зако но м, средства за њихо во спрово ђење 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
дело ви Во јво дине 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 У С и 14/2016),заштиту и о чување природе, у о квиру сво јих о вла шћењ а,
обезбеђује аутономна покрајина. Члан 4. став 1. тачка 2. и став 2. Закона о заштити
животне средине („Службени гласник Р С“ , бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009др.закон, 72/2009-др. закон, 43/2011–одлука УС и 14/2016), прописују да систем
заштите животне средине, у оквиру сво јих о влашћења, 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 о вим зако но м, средства за њихо во спро вођење и надзор над
спровођењемтих 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 благо временог и квалитетног спровођења сузбијања крпеља наопходно је
спровести мониторинг крпеља као и надзор услуге за сузбијање крпеља.
Општи приходи и примања буџета – 84.900.000,00 динара
Намена
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пре дло же ног
износа (начин
утврђивања)
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84.900.000,00
На бази
Исплата у складу са
услуге
уговора у 2019. уговорима за 2020.
години
годину након
спроведеног поступка ЈН
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Материјал – планирају се средства у износу од 283.500.000,00 динара.
Општи приходи и примања буџета – 283.500.000,00 динара
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Материјал за очување животне средине и науку - планира се у износу од
283.500.000,00 динара.
Према члану 6. став 1. тачка 2. Закона о заштити природе („Службени
гласник Р С“ , 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. За ко на о заштити
становништва од заразних болести („Службени гласник РС“, бр.15/2016),

република, аутономна покрајина и јединица ло калне самоуправе о бавезни 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 ко мараца и узимајући у обзир климатске и
хидролошке карактеристик е, као и по јаву и по већање бро ја о бо лелих осо ба од
патогена које преносе комарци неопходно је спровести централизо вану акцију
сузбијања комараца на територији целе покрајине.
Бројност комараца условљена је годишњим метеоролошким елементима, а
највише температуро м и падавинама, као и варирањем водостаја ре ка 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 – 283.500.000,00 динара
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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 366.230.000,00 динара распоређују се
по економским класификацијама на следећи начин:
424
01 00

Специјализоване услуге – планирана су средства у износу од 83.761.200,00 динара.
Општи приходи и примања буџета – 83.761.200,00 динара
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Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге – планирана су средства
у износу од 83.761.200,00 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
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 суда
обезбеде спровођење епидемиолошког надзора и мера за заштиту становништва од
заразних болести прописаних овим законом, средства за њихово спровођење и
надзор над спровођењемтих 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, 36/2009др.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 Инструкцију о примени наведене Уредбе која обавезује све
власнике земљишта и субјекте система на сузбијање амброзије и прописује поступак
и казнене мере у случају неизвршења 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
мноштвазоонотскихобољења, међукојимајенајпознатија Лајмскаболест. 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.

01 00

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 – 83.761.200,00 динара
Намена
Предложен
Методологоја
Планирани начин
износ
реализације
процене
предложеног
износа (начин
утврђивања)
Специјализоване
83.761.200,00
На бази
Исплата у складу са
услуге
уговора у 2019. уговорима за 2020.
години
годину након
спроведеног поступка ЈН

426
01 00

Материјал – планирају се средства у износу од 282.468.800,00 динара.
Општи приходи и примања буџета – 282.468.800,00 динара

4265

Материјал за очување животне средине и науку – планира се у износу од
282.468.800,00 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 својиховлашћења, 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 метеоролошкимелементима, анајвишетемпературомипадавинама, 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 – 282.468.800,00 динара
Намена

Материјал за
очување животне
средине

Предложен
износ

282.468.800,00

Планирани начин
Методологоја
реализације
процене
предложеног
износа
На базиутврђивања)
уговора из Исплата ускладу са
(начин
2019. године
уговорима за 2020. годину
након спроведеног поступка
ЈН

животне

ПРОГ РАМ 0406 ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ, ХЕМИКАЛИЈАМА И БИОЦИДНИМ ПРОИЗВОДИМА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 Управљање комуналним отпадним водама (суфинансирање ЈЛС
у изради планске и пројектно-техничке документације)
463 Трансфери осталим нивоима власти
4631 Текући трансфери осталим нивоима власти-планирана сусредства уизносу од 66.573.035,46 динара.
0100 Општи приходи и примања буџета – 66.573.035,46 динара
Средства намењена општинама и осталим ниво има власти као по мо ћ у суфинансирању
Пројектно техничке до кументације из о бласти заштите животне средине и одрживог развоја,
активности у циљу смањења загађења површинских и по дземних во да и као помоћ у
суфинансирању Пројеката и Студија из области заштите животне средине и одрживог развоја,
активности у циљу решавања проблема неадекватних одлагалишта отпадом.
Средства намењена општинама и осталим нивоима власти као помоћ у суфинансирању израде
пројектно техничке документације за изградњу система за третман комуналних отпадних вода, за
пречистаче комуналних отпадних вода и потребне инфраструктуре, пројекте канализацио не мреже и
пратеће опреме.
У циљу ост варивање права човека на живот и развој у здравој животно ј средини, испуњења
о бавеза про писаних Законом о заштити животне средине, Законом о во дама, Стратегијом
управљања водама за теритоију Србије до 2034 год, Стратегијом водоснабдевања и заштите вода
у Војводини (2007) и Директивом 91/271/ЕЕС о третману комуналних отпадних вода у погледу
повећања броја система за третман комуналних вода са пратећом инфраструктуром (канализациона
мрежа и пратећа опрема), повећање броја становника прикључених на централизовани систем
одвођења отпадних вода (индивидуални прикључци на локалну канализациону мрежу). Средства
би се расподела локалним самоуправама на основу конкурса и строго дефинисаних услова.
Средства намењена општинама и осталим ниво има власт и као по мо ћ у суфинансирању
Пројеката и Студија из области заштите животне средине и одрживог развоја, активности у циљу
решавања про блема депо није. У циљу испуњења о бавеза из чл ана 19. Зако на о управљању
отпадом (''Службени гласник РС'', бр. 36/09, 88/10 и 14/16) којим је прописано да Аутономна
покрајина координира и врши послове управљања отпадом од значаја за аутономну покрајину,
циљева Националне стратегије управљања отпадом за период 2010- 2019.године

(''Службени гласник РС'', бр. 29/10) као и јединица локалних самоуправа у складу са чланом 97.
Закона о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', бр. 36/09, 88/10 и 14/16) и самоталним
члано м 53 Зако на о управљању отпадо м (''Службени гласник РС'', бр. 14/16), Директива
1999/31/ЕЗ о депо нијама, у по гледу по већања бро ја становника обухваћених системом
сакупљања отпада и развијања система примарне селекције отпада, санацију и рекултивацију
постојећих депонија и деградираних површина, подизање заштитних зелених појасева и друго.
Средства би се распо дела локалним самоуправама на основу конкурса и строго дефинисаних
услова у погледу досадашњих испуњавања обавеза локалних самоуправа на основу Закона о
управаљању отпадом.
01 00 Општи приходи и примања буџета – 66.573.035,46 динара
Намена

Текући
трансфери
осталим
нив оима
вл ас ти

Пре дло же н
износ

Планирани начин
реали зације

Методологоја процене
предложеног износа
(начин утврђивања)

66.573.035,46 у складу са захтевима за
суфинансирање пројектних
активности осталих нивоа
власти

Исплата у складу са Одлуком о
додели средстава за
суфинансирање пројект них
активности осталих нивоа
власти и уговорима за 2020.
годину

ПРОГРАМ 0406 ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ, ХЕМИКАЛИЈАМА И БИОЦИДНИМ ПРОИЗВОДИМА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 Управљање комуналним отпадним водама (суфинансирање ЈЛС
у изради планске и пројектно-техничке документације)
463 Трансфери осталим нивоима власти
4631 Текући трансфери осталим нивоима власти – планирана су средства у износу од 0,00 динара.

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

Укупна вредност пројекта износи 149.929,37 ЕУР, Од почетка реализације пројекта до 30.08.2019.
године уплаћено је 143.246,97 ЕУР, од чега је ино-партнеру пренето 33.027,22 ЕУР а утошено
36.605,65 ЕУР тако да салдо на дан 20.11.2019. године износи 73.614,10 ЕУР-а.
Средства буџета пројекта на девизном подрачуну у износу од 73.614,10 ЕУР (8.677.490,24,00
динара по продајном курсу 117,8781 на дан 20.11.2019. године), средства на динарском предрачуну у
износу од 12.434,42 динара биће у целости уплаћена на рачун Извршења буџета АПВ.
Преостала средства пројектована Буџетом пројекта у висини од 39.709,62 ЕУР се очекују крајем 2019.
односно 2020. године након финансијске котроле утошка средства из IV и V извештајног периода,
планирају се на приходовном конту 732321 извор 56 00 (39.709,62х120= 4.765.200,00 динара).
Средства са девизног подрачуна пројекта биће конвертована на динарски рачун пројекта и
након тога у целости бити уплаћена на рачун Извршења буџета АПВ по добијању Коначног
извештаја.
Финансијске помоћи ЕУ 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година (Приход са конта
311712 - Пренета неутрошена средства за посебне намене) у износу од 4.935.200,00 распоређују се по
економским класификацијама на следећи начин:
421
15 00

Стални трошкови – укупно су планирана средства у износу од 10.000,00 динара.
Неутрошена средства донација из ранијих година – планирана су средства у из
10.000,00 динара.

4211

Трошкови платног промета и банкарских услуга -планиранесууизносуод10.000,00
Ова средства су планирана за трошкове платног промета –одржавања рачуна и бан услуга
за потребе реализације овог пројекта.
Неутрошена средства донација из ранијих година – планирана су средства у из
10.000,00 динара.
Специјализоване услуге – укупно су планирана средства у износу од 4.925.200,00
динара.
Неутрошена средства донација из ранијих година – планирана су средства у
износу од 4.925.200,00 динара

15 00
424
15 00

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.

Укупна вредност пројекта износи 149.929,37 ЕУР, Од почетка реализације пројекта до 30.08.2019.
године уплаћено је 143.246,97 ЕУР, од чега је ино-партнеру пренето 33.027,22 ЕУР а утрошено
36.605,65 ЕУР тако да салдо на дан 20.11.2019. године износи 73.614,10 ЕУР-а.
Средства буџета пројекта на девизном подрачуну у износу од 73.614,10 ЕУР (8.677.490,24,00
динара по продајном курсу 117,8781 на дан 20.11.2019. године), средства на динарском предрачуну у
износу од 12.434,42 динара биће у целости уплаћена на рачун Извршења буџета АПВ.
Преостала средства пројектована Буџетом пројекта у висини од 39.709,62 ЕУР се очекују крајем
2019. односно 2020. године након финансијске котроле утрошка средстава из IV и V
извештајног периода, планирају се на приходовном конту 732321 извор 56 00 (39.709,62х120=
4.765.200,00 динара).
Средства са девизног подрачуна пројекта биће конвертована на динарски рачун пројекта и
након тога у целости бити уплаћена на рачун Извршења буџета АПВ по добијању Коначног
извештаја.
Финансијске помоћи ЕУ 1500 – Неутрошена средства донација из ранијих година
(Приход са конта 311712 – Пренета неутрошена средства за посебне намене) у износу од 9.937,19
Динара распоређују се по економским класификацијама на следећи начин:
421
15 00

Стални трошкови – укупно су планирана средства у износу од 9.937,19 динара.
Неутрошена средства донација из ранијих година – планирана су средства у износу
9.937,19 динара.

4211

Трошкови платног промета и банкарских услуга – планиране су у износу од 9.937,19
динара.
Ова средства су планирана за трошкове платног промета – одржавања рачуна и банкарских
услуга за потребе реализације овог пројекта.
Неутрошена средства донација из ранијих година – планирана су средства у износу од
9.937,19 динара.

15 00

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 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 су намењена за активности које спроводи Покрајински
секретаријат за урбаниз ам и заштиту животне средине, а у еврима износе 30.540,00 ЕУР (курс
ЕУР/РСД 1/120).
Уплате од стране донатора ИПА ХУРСРБ/1602/12/0065, oдносно од стране водећег партнера
Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад, од почетка реализације пројекта дана
15.01.2018. године до 20.11.2019. године износе 19.484,52 ЕУР. Укупно је утрошено 881,50
ЕУР-а.
Средства буџета пројекта на девизном подрачуну у износу 18.306,02 ЕУР односно 2.157.878,86
динара (117,8781 по курсу за девизе на дан 20.11.2019. године) и средства на динарском
предрачуну у износу од 2.736,06 динара биће у целости уплаћена на рачун Извршења буџета
АПВ.
Средства која Секретаријат очекује на име рефундације четвртог и петог извештајног периода
у висини од 6.472,98 ЕУР (776.757,60 динара) планирају се на конту Пренета неутрошена
средства за посебне намене (Конто 311712 – извор 15 00) и на приходовном конту 732321
извор 56 00 (6.472,98 ЕУР x 120 = 776.757,60 динара), а након финансијске котроле утошка
средства из IV и V извештајног периода.
Средства са девизног подрачуна пројекта биће конвертована на динарски рачун пројекта и
након тога у целости бити уплаћена на рачун Извршења буџета АПВ по добијању Коначног
извештаја.
Р асхо ди и издаци из Финансијске помоћи ЕУ и Неутрошених средстава донација из
ранији х го дина у изно су о д 1.624.000,00 динара распо ређу ју се по економским
класификацијама на следећи начин:
421
56 00
15 00

Стални трошкови – укупно су планирана средства у износу од 20.000,00 динара.
Финансијска помоћ ЕУ – планирана средства у износу од 10.000,00 динара
Неутрошена средства донација из ранијих година – планирана су средства у
износу од 10.000,00 динара.

4211

56 00
15 00
422
56 00
15 00
4222

56 00
15 00
423
56 00
15 00
4235
56 00
15 00

Трошкови платног промета и банкарских услуга - планирани су у износу од
20.000,00 динара. Ова средства су планирана за трошкове платног промета
– одржавања рачуна и банкарских услуга за потребе реализације овог пројекта.
Финансијска помоћ ЕУ – планирана средства у износу од 10.000,00 динара
Неутрошена средства донација из ранијих година – планирана су средства у
износу од 10.000,00 динара.
Трошкови путовања - укупно су планирана средства у износу од 154.000,00
динара.
Финансијска помоћ ЕУ – планирана средства у износу од 77.000,00 динара
Неутрошена средства донација из ранијих година – планирана су средства у
износу од 77.000,00 динара.
Трошкови службених путовања у иностранство - планирани су у износу од
154.000,00 динара. Ова средства су планирана за трошкове службених
путовања у иностранство.
Финансијска помоћ ЕУ – планирана средства у износу од 77.000,00 динара
Неутрошена средства донација из ранијих година – планирана су средства у
износу од 77.000,00 динара.
Услуге по уговору - укупно су планирана средства у износу од 1.450.000,00
динара.
Финансијска помоћ ЕУ – планирана средства у износу од 700.000,00 динара
Неутрошена средства донација из ранијих година – планирана су средства у
износу од 750.000,00 динара.
Стручне услуге - планирани су у износу од 1.450.000,00 динара. Ова средства су
планирана за трошкове стручних услуга за потребе реализације овог пројекта.
Финансијска помоћ ЕУ – планирана средства у износу од 700.000,00 динара
Неутрошена средства донација из ранијих година – планирана су средства у
износу од 750.000,00 динара.

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 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 Уговора PANNONSTEPPES, 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 Специјалногрезервата 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 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 1/120).

Уплате од стране донатора ИПА ХУРСРБ/1602/12/0065, oдносно од стране водећег партнера
Покрајинског завода за заштиту природе, НовиСад, од почетка реализациј епројекта
дана 15.01.2018. године до 20.11.2019. годинеизносе 19.484,52 ЕУР. Укупно је утрошено
881,50ЕУР-а.
Средства буџета пројекта на девизном подрачуну у износу 18.306,02 ЕУР односно 2.157.878,86
динара (117,8781 по курсу за девизе на дан 20.11.2019. године) и средства на динарском
предрачуну у износу од 2.736,06 динара биће у целости уплаћена на рачун Извршења
буџета АПВ.
Средства која Секретаријат очекује на име рефундације четвртог и петог извештајног периода
у висини од 6.472,98 ЕУР (776.757,60 динара) планирају се на конту Пренета неутрошена
средства за посебне намене (Конто 311712 – извор 15 00) и на приходовном конту 732321
извор 56 00 (6.472,98 ЕУР x 120 = 776.757,60 динара), а након финансијске котроле утошка
средства из IV и V извештајног периода.
Средства са девизног подрачуна пројекта биће конвертована на динарски рачун
пројекта и након тога уцелости бити уплаћена на рачун Извршења буџета АПВ по
добијању Коначног извештаја.
Расходи и издаци из Финансијске помоћи ЕУ и Неутрошених средстава донација из
ранијих година у износу од 1.624.000,00 динара распоређују се по економским
класификацијама на следећи начин:
421
56 00
15 00

Стални трошкови – укупно су планирана средства у износу од 20.000,00 динара.
Финансијска помоћ ЕУ – планирана средства у износу од 10.000,00 динара
Неутрошена средства донација из ранијих година – планирана су средства у износу
од 10.000,00 динара.

4211

Трошкови платног промета и банкарских услуга – планирани су у износу од
20.000,00 динара. Ова средства су планирана за трошкове платног промета –
одржавања рачуна и банкарских услуга за потребе реализације овог пројекта.
Финансијскапомоћ ЕУ – планирана средства у износу од 10.000,00 динара
Неутрошена средства донација из ранијихг одина – планирана су средства у
износу од 10.000,00 динара.

56 00
15 00
422
56 00
4222

Трошкови путовања – укупно су планирана средства у износу од 77.000,00
динара.
Финансијска помоћ ЕУ – планирана су средства у износу од 77.000,00 динара

56 00

Трошкови службених путовања у иностранство – планирани су у износу од 77.000,00
динара. Ова средства су планирана за трошкове службених путовања у иностранство.
Финансијска помоћ ЕУ – планирана су средства у износу од 77.000,00 динара

423

Услуге по уговору – укупно су планирана средства у износу од 700.000,00 динара.

56 00

Финансијска помоћ ЕУ – планирана су средства у износу од7 00.000,00 динара

4235

Стручне услуге – планиране су у износу од 700.000,00 динара. Ова средства су
планирана за трошкове стручних услуга за потребе реализације овог пројекта.
Финансијска помоћ ЕУ– планирана средства у износу од 700.000,00 динара

56 00

ПРОГРАМ 1101 УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ планирана су
средства у укупном износу од 104.741.065,69 динара, за:

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002
Администрација, управљање и надзор у области просторног планирања
ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 620 Развој заједнице
Расходи и издаци из прихода из буџета у износу од 32.435.175,58 динара распоређују се по
економским класификацијама на следећи начин:
414
01 00

Социјална давања запосленима – планирана су средства у износу од 880.000,00 динара.
Општи приходи и примања буџета – 880.000,00 динара

4141 Исплата накнада за време о дсуство вања с по сла на терет фо ндо ва - исплата накнаде за
време одсуствовања запослених са посла у Секретаријату (породиљско боловање,
боловање преко 30 дана, инвалидности другог степена) планирана је у износу од
270.000,00 динара.
01 00 Општи приходи и примања буџета – 270.000,00 динара
4143
01 00
4144
01 00

Отпремнине и помоћи – Отпремнине приликом одласка у пензију, отпремнине и
помоћи у случају смрти запослених или чланова уже породице – 80.000,00 динара.
Општи приходи и примања буџета – 80.000,00 динара
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи
запосленом у износу од 530.000,00 динара.
Општи приходи и примања буџета – 530.000,00 динара
Намена

Со цијална
давања
запосленима

Предложен износ Методологоја процене
предложеног износа
(начин утврђивања)
880.000,00
Табеле планиране
масе средстава за
запослене и стварни
трошкови у 2020. год

Планирани начин
реали зације
Обрачун и исплата
по решењима

422
01 00

Трошкови путовања – Планирана су средства у износу од 770.000,00 динара.
Општи приходи и примања буџета – 770.000,00 динара

4221

Трошкови службених путовања у земљи планирани су у износу од 770.000,00 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.)
Општи приходи и примања буџета – 770.000,00 динара

01 00

Намена

Трошко ви
службених
путовања у
земљи

Пре дло же н
износ
770.000,00

Методологоја
Пла ни ра ни
процене
начин
реали зације
Предложеног износа
На (начин
бази стварних
Обрачун и исплата
утчних
врђивања)
по решењима и
месе
трошкова у
путним налозима
2020. години

423
01 00

Услуге по уговору - планирана су средства у износу од 4.951.959,89 динара.
Општи приходи и примања буџета – 4.951.959,89 динара

4232

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

01 00
4233

01 00
4234

01 00

Услуге о бразо вања и усавршавања запослених - планирана су средства у износу од
300.000,00 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 – 300.000,00 динара
Услуге информисања - планирана су средства у износу од 1.300.000,00 динара.
Средства се планирају за услуге информисања јавности, објављивање тендера и
информативних огласа, остале услуге информисања, штампања публикација и остале услуге
шт ампања.
Општи приходи и примања буџета – 1.300.000,00 динара

01 00

Стручне услуге су планиране у износу од 3.311.959,89 динара и намењене су за
адвокатске услуге, правне услуге, услуге финансијских саветника, услуге израде и
одржавања WEB портала секретаријата, накнаде члановима комисија у складу са
Закономо планирању и изградњи, привремени и повремени послови и друге стручне
услуге за потребе Секретаријата.
Општи приходи и примања буџета – 3.311.959,89 динара

4239
01 00

Остале опште услуге планиране су у износу од 10.000,00 динара.
Општи приходи и примања буџета – 10.000,00 динара

4235

Намена

Услуге по уговору

426
01 00
4263

01 00

Методологоја процене Планирани начин
пре дло же ног
реали зације
износа (начин
ут в рђив ањ а)
4.951.959,89 На бази стварних
Месечна исплата
месечних трошкова у
у складу са
2020. години
угово рима,
спро веденим
поступцима ЈН и
решењима

Пре дло же
н износ

Материјал - планирана су средства у износу од 200.000,00 динара.
Општи приходи и примања буџета – 200.000,00 динара
Материјал за образовање и усавршавање запослених - планирана су средства у изно
о д 200.000,00 динара. Ова средства користиће се за плаћање стручне литературе
редовне потребе запослених и стручну литературу за образовање
запослених и др.
Општи приходи и примања буџета – 200.000,00 динара
Намена
Пре дло же н
Мет о до ло го ја
Планирани начин
износ
проце не
реали зације
предложеног износа
(начин утврђивања)
М атеријал
200.000,00 На бази стварних
Месечна исплата у
месечних трошкова у
складу са уговорима
2020. години
и решењима

ПРОГРАМ 1101 УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ планирана су
средства у укупном износу од 104.741.065,69 динара, за:
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002
Администрација, управљање и надзор у области просторног планирања
ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 620 Развој заједнице
Расходи и издаци из прихода из буџета у износу од 30.141.065,69 динара распоређују се по
економским класификацијама на следећи начин:
414
01 00

Социјална давања запосленима – планирана су средства у износу од 780.000,00 динара.
Општи приходи и примања буџета – 780.000,00 динара

4141

Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова – исплата накнаде
за време одсуствовања запослених са посла у Секретаријату (породиљско боловање,
боловање преко 30 дана, инвалидности другог степена) планирана је у износу од
270.000,00 динара.
Општи приходи и примања буџета – 270.000,00 динара

01 00
4143
01 00
4144
01 00

Отпремнине и помоћи – отпремнине приликом одласка у пензију, отпремнине и
помоћи у случају смрти запослених или чланова уже породице – 80.000,00 динара.
Општи приходи и примања буџета – 80.000,00 динара
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи
запосленом у износу од 430.000,00 динара.
Општи приходи и примања буџета – 430.000,00 динара
Намена

Социјална
давања
запосленима

Предложе
н износ

780.000,00

Методологоја процене
предложеног
износа (начин
утврђивања)
Табеле планиране
масе средстава за
запослене и стварни
трошкови у 2020. год

Планирани начин
реализације

Обрачун и исплата
по решењима

422
01 00

Трошкови путовања – Планирана су средства у износу од 370.000,00 динара.
Општи приходи и примања буџета – 370.000,00 динара

4221

Трошкови службених путовања у земљи планирани су у износу од 370.000,00
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.)
Општи приходи и примања буџета – 370.000,00 динара

01 00

Намена

Трошкови
службених
путовања у земљи

Предложен
износ

370.000,00

Методологоја процене
предложеног износа
(начин утврђивања)

Планирани начин
реализације

На бази стварних
месечних трошкова
у 2020. години

Обрачун и
исплата по
решењима и
путним налозима

423
01 00

Услуге по уговору – планирана су средства у износу од 3.257.850,00 динара.
Општи приходи и примања буџета – 3.257.850,00 динара

4232

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

01 00
4233

01 00
4234

01 00
4235

01 00
4239
01 00

Услуге образовања и усавршавања запослених – планирана су средства у износу од
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.
Општи приходи и примања буџета – 100.000,00 динара
Услуге информисања – планирана су средства у износу од 805.890,11 динара.
Средства се планирају за услуге информисања јавности, објављивање тендера и
информативних огласа, остале услуге информисања, штампања публикација и остале услуге
штампања.
Општи приходи и примања буџета – 805.890,11 динара
Стручне услуге су планиране у износу од 2.311.959,89 динара и намењене су за
адвокатске услуге, правне услуге, услуге финансијских саветника, услуге израде и
одржавања WEB портала секретаријата, накнаде члановима комисија у складу са
Законом о планирању и изградњи, привремени и повремени послови и друге стручне
услуге за потребе Секретаријата.
Општи приходи и примања буџета – 2.311.959,89 динара
Остале опште услуге планиране су у износу од 10.000,00 динара.
Општи приходи и примања буџета – 10.000,00 динара
Намена
Методологоја процене
Предложен
предложеног
износ
износа (начин
утврђивања)
Услуге по уговору
3.257.850,00
На бази стварних
месечних трошкова у
2020. години

Планирани начин
реализације

Месечна исплата
у складу са
уговорима,
спроведеним
поступцима ЈН

426
01 00

Материјал – планирана су средства у износу од 100.000,00 динара.
Општи приходи и примања буџета – 100.000,00 динара

4263

Материјал за образовање и усавршавање запослених – планирана су средства у
износу од 100.000,00 динара. Ова средства користиће се за плаћање стручне
литературе за редовне потребе запослених и стручну литературу за образовање
запослених и др.
Општи приходи и примања буџета – 100.000,00 динара

01 00

Намена

Предложен
износ

Методологоја
процене
предложеног
износа
(начин
утврђивања)

Планирани начин
реализације

Материјал

100.000,00

На бази стварних
месечних трошкова
у
2020. години

Месечна исплата у
складу са уговорима
и решењима

ПРОГРАМ 1101 УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003
Израда, доношење и имплементација планске документације
ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 620 Развој заједнице
Расходи и издаци из прихода из буџета у износу од 89.100.000,00 динара распоређују се по
економским класификацијама на следећи начин:
423
01 00

Услуге по уговору - планирана су средства у износу од 15.500.000,00 динара. Општи
приходи и примања буџета – 15.500.000,00 динара

435

Стручне услуге су планиране у изно су од 15.500.000,00 динара за исплате накнада
члановима комисија које по Закону о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број:
72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-УС и 24/2011, 121/2012, 42/2016-одлука УС,
50/2013-одлука УС, 98//2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и
37/2019-др.закон) и Закону о утврђивању надлежности АПВ („Службени гласник РС“, бр.
99/2009 и 67/2012) образује Секретаријат, услуге израде пројеката за потребе
Секретаријата и остале стручне услуге. Одредбама члана 33. Закона о планирању и
изградњи (у даљем текст у: Зако н) прописано је да документи просторног и
урбанистичког планирања морају бити усклађени, тако да документи ужег
подручја морају бити у складу са документом ширег подручја. На просторне планове
јединица локалне самоуправе на територији аутономне покрајине, прибавља се
сагласност надлежног органа аутономне покрајине на те планове пре објављивања, у
року који не може бити дужи од 30 дана.
Aко надлежанорган аутономне покрајине неодлучи по захтеву за давање сагласности
на план генералне регулације у року од 30 дана, сматра се да је сагласност дата.
Поступак доношења планског документа подразумева и стручну контролу у свим
фазама израде од стране надлежног органа за стручну контролу, односно комисије за
планове.
У одредбама члана 49. Закона наведено је да Стручну контролу просторног плана
подручја посебне намене и регионалног просторног плана – обласног просторног плана
у складу са номенклатуром статистичких територијалних јединица на ниво у 3 за
подручја која су у целини на територији аутономне покрајине, врши комисија коју
образује надлежан орган Аутономне покрајине.
Ради обављања стручних послова у поступку израде и спро вођења планских
докумената, као и давања стручног мишљења, Покрајински секретаријат за урбанизам
и заштиту животне средине је образовао Комисије за планове као стручна тела, у складу
са Законом. Комисије за планове сачињавају стручна лица из различитих области ради
обављања стручних послова у области планирања, уређења простора и изградње у
складу са Законом, а за њихо в рад се исплаћује накнада чија висина је утврђена
посебним решењем о образовању комисија. Образована је Комисија за контролу
усклађености планс ких докумената (просторног плана јединице локалне самоуправе и
урбанистичког плана који се израђује у обухвату плана подручја посебне намене унутар
граница про глашено г или заштићеног природног до бра). Такође је образована
Комисија за стручну контролу планских докумената (просторног плана подручја посебне
намене, регионалног просторног плана – обласног просторног плана и програма
имплементације регионалног просторног плана – обласног просторног плана, за
подручја која су у целини на територији Аутономне покрајине Војводине) и Комисија
за јавни увид.
С обзиром на нову обавезу утврђену изменама Зако на о планирању и изградњи
(„Сл.гласник РС“ број 83/2018) Секретаријат је у 2019. го дини о бразо вао нову
комисију, и то Комисију за стручну контролу урбанистичких пројеката у складу са
законом.
Чланом 33. став 7. Закона о планирању и изградњи прописано је да средства за рад
комисије ко ју образује министар надлежан за послове просторног планирања и
урбанизма обезбеђују се у буџету Републике Србије, а за рад комисије коју образује
надлежни орган Аутономне покрајине у буџету Атономне покрајине Војводине.
На основу члана 63а. Закону о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи
(„Сл.гласник РС“ број 83/2018) и Правилника о садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“ бр.32/19)
Секретаријат је у 2019. го дини о бразо вао Комисију за стручну контролу
урбанистичких пројеката. Чланом 63а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник

РС“ број: 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-УС и 24/2011, 121/2012, 42/2016 -одлука
УС, 50/2013-одлука УС, 98//2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019
и 37/2019-др.закон)
прописано је да урбанистички пројкат који се израђује за изградњу објеката за које
грађевинску дозволу издаје министарст во надлежно за послове грађевинарства,
односно надлежни орган аутномне покрајине, потврђује министарство надлежно
за послове урбанизма, односно орган аутономне покрајине надлежан за послове
урбанизма. Надлежни орга н аутономне покрајне за по сло ве урбанизма пре
потврђивање урбанистичког пројкта фо рмира комисију за стручну контролу
урбанистичког пројекта, која потврђује да урбанистички пројекат није у супротности
са важећим планским документом и овим законом и подзаконским актима.
Према члану 63а. став 3. средстава за рад комисије обезбеђују се у буџету Републике
Србије, односно буџету аутономне покрајине.
01 00

Општи приходи и примања буџета – 15.500.000,00 динара
Намена
Пре дло же н
Методологоја процене
предложеног износа
износ
(начин утврђивања)
Услуге по
15.500.000,00 На бази стварних
угово ру
трошкова у 2020. години
за исплате накнада
члановима комисија а у
складу са Законом о
планирању и изградњи

Планирани начин
реали зације
Исплата у складу са
решењима о
о бразо в ањ у
ко мис ија
и записницима са
седница комисија

424 Специјализоване услуге - планирана су средства у износу од 73.600.000,00 динара.
01 00 Општи приходи и примања буџета – 73.600.000,00 динара
4249 Остале специјализоване услуге - планирана средства намењена су Јавном предузећу за просторно
и урбанистичко планирање и пројекто вање «Заво д за урбанизам Војводине», Нови Сад у
износу од 73.600.000,00 динара за вршење сталних и повремених послова за потребе Оснивача
(АПВ), а у складу са Годишњим програмом пословања Јавног предузе ћа за просторно и
урбанистичко планирање и пројектовање «Завод за урбанизам Војводине» Нови Сад за 2020.
годину, на који, у складу са чланом Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број:
15/2016) и Покрајинском скупштинском одлуком о организовању Јавног предузећа за просторно и
урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад, („Службени лист
АПВ“, број: 29/2017, 46/2017, 45/2018 и 40/19), сагласност даје Покрајинска влада.

Стални и повремени послови за потребе Оснивача (АПВ) су на основу Закона о јавним набавкама
ослобођени спровођења поступка јавне набавке.
01 00 Општи приходи и примања буџета – планирана су средства у износу од 3.600.000,00 динара

Намена

Спец иј ализо в а не
услуге

Пре дло же
н износ

73.600.000,00

Методологоја
процене
пре дло же ног
из но с а
(начин утврђивања)
У складу са
Годишњим
програмо м
пословања Јавног
предузећа за
просторно и
урбанистичко
планирање и
пројектовање
«Завод за
урбанизам
Војводине» Нови
Сад за 2020. годину

Планирани начин
реали зације

Месечна исплата у
складу са уговором о
реализацији послова
из Годишњег
програмо м
пословања ЈП «Завод
за урбанизам
Војводине» Нови Сад
за 2020. годину

ПРОГРАМ 1101 УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003
Израда, доношење и имплементација планске документације
ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 620 Развој заједнице
Расходиииздаци из прихода из буџетауизносу од 74.600.000,00 динара распоређују се по
економским класификацијама на следећи начин:
423

Услуге по уговору – планирана сусредства уизносу од 11.000.000,00 динара.

01 00

Општи приходи и примања буџета – 11.000.000,00 динара

4235

Стручне услуге су планиране у износу од 11.000.000,00 динара за исплате накнада
члановима комисија које по Закону о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број:
72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-УС и 24/2011, 121/2012, 42/2016-одлука УС,
50/2013-одлука УС, 98//2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и
37/2019-др.закон) и Закону о утврђивању надлежности АПВ („Службени гласник РС“, бр.
99/2009 и 67/2012) образује Секретаријат, услуге израде пројеката за потребе
Секретаријата и остале стручне услуге. Одредбама члана 33. Закона о планирању и
изградњи (у даљем тексту: Закон) прописано је да документи просторног и
урбанистичког планирања морају бити усклађени, тако да документи ужег подручја
морају бити у складу са документом ширег подручја. На просторне планове
јединица локалне самоуправе на територији аутономне покрајине, прибавља се
сагласност надлежног органа аутономне покрајине на те планове пре објављивања,
у року којине може бити дужи од 30 дана.
Aко надлежан орган аутономне покрајине не одлучи по захтеву за давање
сагласности на план генералне регулације у року од 30 дана, сматра се да је
сагласност дата.

Поступак доношења планског документа подразумева и стручну контролу у свим фазама
израде од стране надлежног органа за стручну контролу, односно комисије за планове.
У одредбама члана 49. Закона наведено је да Стручну контролу просторног плана
подручја посебне намене и регионалног просторног плана – обласног просторног плана у
складу са номенклатуром статистичких територијалних јединица на нивоу 3 за подручја
која су у целини на територији аутономне покрајине, врши комисија коју образује
надлежан орган Аутономне покрајине.
Ради обављања стручних послова у поступку израде и спровођења планских докумената,
као и давања стручног мишљења, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне
средине је образовао Комисије за планове као стручна тела, у складу са Законом. Комисије за
планове сачињавају стручна лица из различитих области ради обављања стручних послова
у области планирања, уређења простора и изградње у складу са Законом, а за њихов рад
се исплаћује накнада чија висина је утврђена посебним решењем о образовању
комисија. Образована је Комисија за контролу усклађености планских докумената
(просторног плана јединице локалне самоуправе и урбанистичког плана који се израђује у
обухвату плана подручја посебне намене унутар граница проглашеног или заштићеног
природног добра). Такође је образована Комисија за стручну контролу планских
докумената(просторног плана подручја посебне намене, регионалног просторног плана –
обласног просторног плана и програма имплементације регионалног просторног плана
– обласног просторног плана, за подручјакојасууцелини на територији Аутономне
покрајине Војводине) и Комисијаза јавни увид.
С обзиром на нову обавезу утврђену изменама Закона о планирању и изградњи
(„Сл.гласник РС“ број: 83/2018) Секретаријат је у 2019. години образовао нову комисију,
и то Комисију за стручну контролу урбанистичких пројеката у складу са законом.
Чланом 33. став 7. Закона о планирању и изградњи прописано је да средства за рад
комисије коју образује министар надлежан за послове просторног планирања и
урбанизма обезбеђују се у буџету Републике Србије, а за рад комисије коју образује
надлежни орган Аутономне покрајине у буџету Атономне покрајине Војводине.
На основу члана 63а. Законуо изменамаидопунама Законао планирањуиизградњи
(„Сл.гласник РС“ број: 83/2018) и Правилника о садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“ број: 32/19)
Секретаријат је у 2019. години образовао Комисију за стручну контролу урбанистичких
пројеката. Чланом 63а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“број: 72/2009,
81/2009-исправка, 64/2010-УС и 24/2011, 121/2012, 42/2016-одлукаУС, 50/2013-одлука УС,
98//2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон)
прописано је да урбанистички пројкат који се израђује за изградњу објеката за које
грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства,
односно надлежни орган аутномне покрајине, потврђује министарство надлежно за
послове урбанизма, односно орган аутономне покрајине надлежан за послове
урбанизма. Надлежни орган аутономне покрајне за послове урбанизма пре
потврђивање урбанистичког пројкта формира комисију за стручну контролу
урбанистичког пројекта, која потврђује да урбанистички пројекат није у супротности са
важећим планским документом и овим законом и подзаконским актима.
Према члану 63а. став 3. Средстава за рад комисије обезбеђују се у буџету
РепубликеСрбије, односно буџету аутономне покрајине.
01 00

Општи приходи и примања буџета – 11.000.000,00 динара
Намена
Предложен
Методологоја процене
предложеног износа
износ
(начин утврђивања)

Планирани начин
реализације

Услуге по
уговору

11.000.000,00 На бази стварних
трошкова у 2020. години
за исплате накнада
члановима комисија а у
складу са Законом о
планирању и изградњи

Исплата у складу са
решењима о
образовањ
у комисија
и записницима са
седница комисија

424

Специјализоване услуге – планирана су средства у износу од 63.600.000,00 динара.

01 00

Општи приходи и примања буџета – 63.600.000,00 динара

4249 Остале специјализоване услуге – планирана средства намењена су Јавном предузећу за просторно
и урбанистичко планирање и пројектовање «Завод за урбанизам Војводине», Нови Сад у
износу од 63.600.000,00 динара за вршење сталних и повремених послова за потребе
Оснивача (АПВ), а у складу са Годишњим програмом пословања Јавног предузећа за просторно
и урбанистичко планирање и пројектовање «Завод за урбанизам Војводине» Нови Сад за 2020.
годину, на који, у складу са чланом Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“,
број: 15/2016) и Покрајинском скупштинском одлуком о организовању Јавног предузећа за
просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“,
Нови Сад, („Службени лист АПВ“, број: 29/2017, 46/2017, 45/2018 и 40/19), сагласност даје
Покрајинска влада.
Стални и повремени послови за потребе Оснивача (АПВ) су на основу Закона о јавним
набавкама ослобођени спровођења поступка јавне набавке.
01 00
Општи приходи и примања буџета – планирана су средства у износу од 63.600.000,00
динара
Намена

Специјализоване
услуге

Предложен
износ

63.600.000,00

Методологоја
процене
предложеног
износа
(начин утврђивања)
У складу са
Годишњим
програмом
пословања Јавног
предузећа за
просторно и
урбанистичко
планирање и
пројектовање
«Завод за
урбанизам
Војводине» Нови
Сад за 2020. годину

Планирани начин
реализације

Месечна исплата у
складуса уговоромо
реализацији послова
из Годишњег
програмом
пословања ЈП«Завод
за урбанизам
Војводине» Нови Сад
за 2020. годину

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
ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 620 Развој заједнице
Расходи и издаци из прихода из буџета у износу од 10.000.000,00 динара распоређују се по економским
класификацијама на следећи начин:
463
Трансфери осталим нивоима власти - планирана су средства у износу од
10.000.000,00 динара.
01 00
Општи приходи и примања буџета – 10.000.000,00 динара
4632

Трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 10.000.000,00
динара.
Средства су намењена општинама и градовима за финансирање и суфинансирање
израде пројеката из стамбено-комуналне области, израду планске документације и то:
просторни план јединице локалне самоуправе и урбанистичке планове: генерални
урбанистички план, план генералне регулације за насељено место које је седиште
јединице локалне самоуправе, и планове генералне регулације за друга насељена
мест а на терито рији општине односно града, планове дет аљне регулације
комуналних и индустријских зо на, израду пројектне документације за
инфраструктурне системе у граници заштићеног природног добра, односно
његове заштитне зоне: објеката за пречишћавање и дистрибуцију воде, објеката за
пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних во да, путну мрежу,
канализациону и водоводну мрежу, пројектне документације за унапређење
енергетске ефикасност и и енергетских својстава посто јећих и изградњу нових
објеката, планова управљања отпадом и других пројеката по захтевима општина и
градо ва, као и за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова,
изградњу водоводне, канализацио не и путне мреже, изградњу пречистача
отпадних во да, уградњу инсталација, постројења и о преме, извођења радо ва на
реконструкцији , адаптацији , санацији , текућем и инвестиционом одржавању и
радо ва на спрово ђењу техничких мера и ст андарда и изградњи ко јима се
обезбеђују стандарди приступачности. Закон о планирању и изградњи („Службени
гласник Р С“ , бро ј: 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010 -У С и 24/2011, 121/2012,
42/2016-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98//2013-одлука У С, 132/2014, 145/2014,
83/2018, 31/2019 и 37/2019 -др.зако н) је прописао о бавезу израде планских
докумената и то : чланом 19. израду просторних планова јединица локалних
самоуправа, члано вима 23. и 25. израду генералног урбанистичког плана за
насељено место , ко је је у складу са Законом о територијалној организацији
Републике Србије ("Службени гласник Р С", бро ј: 129/2007), утврђено као град и
планове генералне регулације за насељено мест о ко је је седиште јединице
локалне самоуправе, а може се донети и за друга насељена мест а на територији
општине, о дно сно града, када је то предвиђено просторним планом јединице
локалне само управе. За јединице локалне само управе за ко је се по Зако ну о
планирању и изградњи доноси генерални урбанистички план, планови генералне
регулације се обавезно доносе за цело грађевинско подручје насељеног места, по
дело вима насељеног мест а. Такође, прелазним и завршним о дредбама Закона
прописана је и о бавеза усклађивања планских докумената донетих по раније
важећем закону. Закон је у одредби члана 39. прописао да се средства за израду
планских докумената обезбеђују у буџету или из других изво ра, у складу са
законом.

01 00

Подршка изради планске документације и техничке документације ЈЛС доприноси
стварању планског основа за реализацију објеката од значаја за развој не само
јединице локалне самоуправе него и аутономне покрајине и републике. То су
објекти попут обилазницаоко насеља,постројења за припрему воде запиће
капацитет а преко 200 l/s објеката у границама културних до бара о д изузетног
значаја, пост ро јења за трет ман о пасно г и нео пасног отпада, путничких
пристаништа, марина, лука, пловних канала и преводница, регионалних депонија
Општи приходи и примања буџета – 10.000.000,00 динара
Намена

Трансфери
осталим
нивоима
власти

Предло жен износ

10.000.000,00

Методологоја про
цене предложеног
износа (начин ут
врђивања)

Планирани реали
зације

у складу са
Конкурсом за
суфинансирање
пројектних
активности осталих
нивоа власти у 2019.
години

Исплата у складу са
Одлуком о додели
средстава за
суфинансирање
пројектних активности
осталих нивоа власти и
уговорима за 2020.
годину

Ред.
број

1

2

ПА/ПЈ
(назив и шифра)
ПРОГРАМ 0404
УПРАВЉАЊЕ
ЗАШТИТОМ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ 1001
Администрација,
управљање и
надзор
ФУНКЦИОНАЛНА
КЛАСИФИКАЦИЈА
560 Заштита
животне средине
некласификована
на другом месту

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

НАМЕНА
(ек.
класификација)
4144
Помоћ у
медицинском
лечењу
запосленог или
чланова уже
породице и
друге помоћи
запосленом

4216
Закуп имовине и
опреме

МЕТОДОЛОГИЈА
ПРОЦЕНЕ
ПРЕДЛОЖЕНОГ
ПРЕДЛОЖЕН
ИЗНОСА
ИЗНОС
(начин
ПРОМЕНЕ
утврђивања)
-300.000,00 Табеле
планиране
средстава за
запослене и
стварни
трошкови у
2019. години

-400.000,00

На бази
стварних
трошкова

ПЛАНИРАНИ
НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Обрачун и
исплата по
решењима

Месечна
исплата у
складу са
Уговорима,
ЈН и
рачунима

3.

4.

5.

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

4221

-921.378,78

На бази
стварних
трошкова у
2019. години

Обрачун и
исплата по
решењима и
путним
налозима

-200.000,00

На бази
стварних
трошкова у
2019. години

Месечна
исплата у
складу са
Уговорима, ЈН и
рачунима

-300.000,00

На бази
стварних
трошкова у
2019. години

Месечна
исплата у
складу са
Уговорима,
ЈН и
рачунима

Трошкови
службених
путовања у
земљи

4233
Услуге
образовања и
усавршавања
запослених

4234
Услуге
информисања

6.

7.

8.

9.

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

ПРОГРАМ 0404
УПРАВЉАЊЕ
ЗАШТИТОМ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Програмска
активност 1002
Управљање и
промоција
ПРОГРАМ 0404
УПРАВЉАЊЕ
ЗАШТИТОМ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Програмска
активност 1002
Управљање и
промоција
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

4651
Остале текуће
дотације и
трансфери

4235
Стручне услуге

4819
Дотације НВО

4251
Текуће поправке
и одржавање
зграда и
објеката

-32.385,76 Правилник о
унутрашњој
организацији и
систематизацији
радних места,
решења о
формирању
комисија, у
складу са
Законом о
професионалној
рехабилитацији
и запошљавању
особа са
инвалидитетом

-800.000,00 На бази
стварних
трошкова у
2019. години

Месечни
обрачун након
исплате плате,
додатака и
накнаде
запослених (по
коначаном
обрачуну), по
решењима за
исплату
комисија и
месечнаисплата
по решењима за
професионалну
рехабилитацију
и запошљавању
особа са
инвалидитетом
Месечна
исплата у
складу са
Уговорима, ЈН,
рачунима и
решењима за
рад Техничких
комисија

-10.000.000,00 На бази
стварних
трошкова у
2019. години

-1.000.000,00 На бази
стварних
трошковаау
складу са
тржишним
ценама

Исплатау
складуса
уговорима за
2020. годину
након
спроведеног
поступка ЈН

10.

11.

12.

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
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
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

4252
Текуће поправке
и одржавање
опреме

5125
Медицинска и
лабораторијска
опрема

4246
Услуге очувања
животне
средине, науке
и геодетске
услуге

-1.000.000,00 На бази
стварних
трошковаау
складу са
тржишним
ценама

Исплатау
складуса
уговорима за
2020. годину
након
спроведеног
поступка ЈН

-9.000.000,00 На бази
стварних
трошковаау
складуса
тржишним
ценама

Исплатау
складу са
уговорима за
2020.годину
након
спроведеног
поступка ЈН

-1.500.000,00 На бази
стварних
трошковаау
складуса
тржишним
ценама

Исплатау
складу са
уговорима за
2020.годину
након
спроведеног
поступка ЈН

13.

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

4255
Материјали за
очување
животне
средине и науку

-700.000,00 Помоћ у
медицинском
лечењу
запосленог или
чланова уже
породице и
друге помоћи
запосленом

Исплатау
складу са
уговорима за
2020.годину
након
спроведеног
поступка ЈН

ФУНКЦИОНАЛНА
КЛАСИФИКАЦИЈА
560 Заштита
животне средине
некласификована
на другом месту
14.

Програм 0406
Интегрисано
управљање
отпадом,
хемикалијама и
биоцидним
производима

4631

-66.573.035,46

Текући
трансфери
осталим
нивоима власти

Програмска
активност 1001
Управљање
комуналним
отпадним водама
(суфинансирање
ЈЛС у изради
планске и
пројектно-техничке
документације)
15.

Програм 1101
Уређење и надзор
у области
планирања и
изградње
Програмска
активност 1002
Администрација,
управљање и
надзор у области
просторног
планирања

4144
Помоћ у
медицинском
лечењу
запосленог или
чланова уже
породице и
друге помоћи
запосленом

-100.000,00

Табеле
планиране
масе средстава
за запослене и
стварни
трошкови у
2020. години

Обрачун и
исплата по
решењима

16.

Програм 1101
Уређење и надзор
у области
планирања и
изградње

4221
Трошкови
службених
путовања у
земљи

-400.000,00

На бази
стварних
месечних
трошкова у
2020. години

Обрачун и
исплата по
решењима и
путним
налозима

Програмска
активност 1002
Администрација,
управљање и
надзор у области
просторног
планирања
17.

Програм 1101
Уређење и надзор
у области
планирања и
изградње

4233
Услуге
образовања и
усавршавања
запослених

- 200.000,00 На бази
стварних
трошкова у
2019. години

Месечна
исплата у
складу са
Уговорима, ЈН и
рачунима

-494.109,89 На бази
стварних
трошкова у
2019. години

Месечна
исплата у
складу са
Уговорима, ЈН и
рачунима

Програмска
активност 1002
Администрација,
управљање и
надзор у области
просторног
планирања
18.

Програм 1101
Уређење и надзор
у области
планирања и
изградње
Програмска
активност 1002
Администрација,
управљање и
надзор у области
просторног
планирања

4234
Услуге
информисања

19.

Програм 1101
Уређење и надзор
у области
планирања и
изградње

4235
Стручне услуге

-1.000.000,00 На бази
стварних
трошкова у
2019. години

Месечна
исплата у
складу са
Уговорима, ЈН и
рачунима

-100.000,00 На бази
стварних
трошкова у
2020. години

Месечна
исплата у
складу са
Уговорима, ЈН и
рачунима

Програмска
активност 1002
Администрација,
управљање и
надзор у области
просторног
планирања
20.

Програм 1101
Уређење и надзор
у области
планирања и
изградње

4263
Материјали за
образовање и
усавршавање
запослених

Програмска
активност 1002
Администрација,
управљање и
надзор у области
просторног
планирања
21.

Програм 1101
Уређење и надзор
у области
планирања и
изградње

4235

-4.500.000,00

На бази
стварних
трошкова у
2020. Години за
исплате
накнада
члановима
комисија а у
складу са
Законом о
планирању и
изградњи

Исплата у
складу са
решењима о
образовању
комисија и
записницима
са седница
комисија

-10.000.000,00

у складу са
Годишњим
програмом
пословања
Јавног
предузећа за
просторно и
урбанистичко
планирање и
пројектовање
«Завод за
урбанизам
Војводине» Нови

Месечна
исплата у
складуса
уговоромо
реализацији
послова из
Годишњег
програма
пословања
Јавног
предузећа за
просторно и
урбанистичк
о

Стручне услуге

Програмска
активност 1003
Израда, доношење
и имплементација
планске
документације
22.

Програм 1101
Уређење и надзор
у области
планирања и
изградње
Програмска
активност 1003

4249
Остале
специјализоване
услуге

Сад за
2020.
годину

Израда, доношење
и имплементација
планске
документације

23.

Програм 1101
Уређење и надзор
у области
планирања и
изградње

4632
Капитални
трансфери
осталим нивома
власти

складу
са
-10.000.000,00 у
Конкурсом
за
суфинансирање
пројектних
активности
осталих нивоа
власти у 2019.
години

Програмска
активност 1004
Подршка ЈЛС,
осталим нивоима
власти и
невладиним
организацијама у
изради планске
документације,
пројектно техничке
документације и
урбанистичкотехничке
документације у
области просторног
и урбанистичког
планирања
УКУПНО ЗА
СЕКРЕТАРИЈАТ:
Покрајински завод
за заштиту природе
СВЕГА:

119.520.909,89

10.000.000,00

129.520.909.89

планирање и
пројектовање
«Завод за
урбанизам
Војводине»
Нови Сад за
2020. годину

Исплата у
складу са
Одлуком о
додели
средстава за
суфинансирање
пројектних
активности
осталих нивоа
власти и
Уговорима за
2020. годину

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
У наступајућем периоду, окосница рада Завода биће:
Израда студија заштите у циљу проглашења заштићених подручја; Успостављање националне еколошке
мреже; Издавање решења о условима заштите природе са одговарајућим мерама; Стручни надзор и
сарадња са управљачима заштићених подручја; Праћење стања и спровођење мера заштите строго
заштићених врста; Активности из области међународне сарадње; Организовање предавања, наступи у
медијима, израда и дистрибуција пропагандног материјала из области заштите природе и заштићених
природних добара.
Основне планиране програмске активности Завода у 2020. години су:
1.

почетак рада на валоризацији у циљу израде студије као предлога за заштиту новог
заштићеног подручја: „Богојевачки рит“;

2.

валоризација природних вредности и израда студије као предлога за заштиту два нова заштићена
подручја: СП „Бела топола у Савином Селу“ и СП „Оскоруша код манастира Хопово“;

3.

наставак, у претходној години започете, валоризације природних вредности у циљу израде три
студије заштите као предлога за нову заштиту подручја: “Дунавски ритови између Плавне и
Бачког Новог Села“, „Лесне долине од Добрице до Алибунара“ и „Долина – Алаш код Падине“;

4.

почетак рада на валоризацији природних вредности у циљу израде студије као предлога за
ревизију постојеће заштите подручја: СП „Стари парк Соколац“ код Новог Бечеја;

5.

наставак, у претходној години започете валоризације природних вредности и израда две студије
заштите као предлога за нову заштиту подручја: „Слатине код Руског Крстура“ и „Слатине код
Жабља“;

6.

почетак рада на валоризацији природних вредности у циљу израде студије заштите и
успостављања нових заштићених подручја СП „Слатине уз Моравицу“ код Ватина и Маргите;

7.

почетак рада на валоризацији природних вредности у циљу израде студије као предлога за
ревизију постојеће заштите подручја: ПП „Палић“;

8.

почетак рада на валоризацији природних вредности у циљу израде студије као предлога за
ревизију постојеће заштите подручја: Парк шума „Букински храстик“;

9.

рад на управљању и координацији активности у оквиру успостављеног Резервата биосфере
„Бачко Подунавље“, као дела прекограничног планираног Пезервата биосфере „Мура – Драва –
Дунав“;

10.

наставак рада на унапређењу мреже полигона станишта и коридора строго заштићених и
заштићених врста, као дела свеобухватне еколошке мреже у АП Војводини, са посебним
акцентом на подручја унутар Националне Еколошке мреже (РС) и на еколошке коридоре и
приоритетне типове станишта за заштиту;

11.

рад на успостављању ЕУ еколошке мреже NATURA 2000 у Панонском биогеографском региону у
РС, са посебним освртом на сарадњу са надлежним институцијама и носиоцима ИПА пројекта;

12.

стручни и стручно-инспекцијски надзор и сарадња са управљачима заштићених природних
добара;

13.

праћење стања и примена активних мера заштите на очувању строго заштићених врста и
станишта приоритетних за заштиту;

14.

континуирани развој Информационог система Завода, на апликативном и нивоу систематизације
података;

15.

наставак рада на прилагођавању ИС Завода, како би се створили предуслови да се његов део
интегрише у национални ИС за потребе израде Натура 2000 мреже у Србији;

16.

континуирано унапређење система за размену података са другим субјектима и дефинисање
рутина за аутоматско издвајање сета података из база;

17.

континуирана примена GIS технологија у графичкој обради података за заштићена подручја,
еколошку мрежу и станишта строго заштићених и заштићених врста;

18.

сарадњу са заинтересованим странама у заштити природе;

19.

израду услова и мишљења са циљем очувања и унапређења биолошке и геолошке
разноврсности и одрживог коришћења природних ресурса;

20.

промоција и презентација значаја очувања природе;

21.

припрема публикација и промотивног материјала: Лична карта Завода;

22.

даљи развој web презентације Завода;

23.

учешће у изради законских и подзаконских аката;

24.

рад на унапређењу изложбене поставке у згради Завода;

25.

рад на припреми предлога пројеката и остваривању пројектних партнерстава у оквиру позива за
достављање предлога пројеката који ће бити расписани у 2020. години;

26.

реализација постојећих међународних пројекта, према потписаним уговорима: pеализацију
следећих уговорених пројеката: 1) Conservation of the eastern imperial eagle by decreasing humancaused mortality in the Pannonian Region – Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који
узрокују људи у Панонском Региону - PANNONEAGLE (LIFE15 NAT/HU000902); 2) Transboundary
Management Programme for the planned 5-country Biosphere Reserve “Mura-Drava-Danube“ –
Прекогранични програм управљања за планирани резерват биосфере у пет држава (coopMDD);
4) Active sеnsor monitoring Network and environmental evaluation for protection and wise use of
wetlands and other surface waters - Мрежа активног мониторинга и евалуaције сензорима са
циљем заштите и мудрог коришћења влажних станишта и других површинских вода (SeNSWET);
5) Operation Wetlаnds Ecosystem Services Assessment in Croatio-Serbia cross border region)(EcoWET);
6) Conservation of key animal species of Pannonian Steppes in a border region between Hungary and
Serbia - Заштита кључних животињских врста панонских степа у граничном подручју Мађарске и
Србије (PANNON STEPPES); 7) Preserving Sava River Basin Habitats through Transnational
management of Invasive Alien Species – Заштита станишта у сливу реке Саве кроз транснационално
управљање инвазивним врстама (SAVA TIES) и “Regional guidelines on ecosystem services
assessment and valuation (ESAV) in processes of establishing and managing of protected areas in
Western Balkans” - „Регионалне смернице за екосистемске услуге“.

ПРОФИЛ ИНДИРЕКТНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ
НОВИ САД
Радничка 20а
б) Кратак опис директног корисника буџетских средстава
Делатност Покрајинског завода за заштиту природе (у даљем тексту: Завод) одређена је
одредбама Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, број 36/2009, 88/2010, 91/2010-испр,
14/2016 и 95/2018-др. закон), Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Покрајинског завода
за заштиту природе („СЛ. лист АПВ“, бр. 2/2010 и 23/2018), као и Статутом Завода (“Сл. лист АПВ”,
бр.9/2010, 22/2018 и 48/2018).
Завод је први пут основан 1966. године, а 1992. године постао је саставни део Завода за
заштиту природе Србије. Као Покрајински завод за заштиту природе, поново је почео са радом
1.4.2010. године. На тај начин је обезбеђен континуитет у области заштите природе који до данас
траје 48 година. Завод послује као установа, у складу са прописима о јавним службама.
Делатност Завода проистиче из одредаба чланова 102. 103. и 104. Закона о заштити природе,
као и Статута Завода, према којима се послови заштите природе односе на:
1) прикупљање и обрада података о природи и природним вредностима;
2) праћење стања и оцена очуваности природе и степена угрожености објеката геонаслеђа,
дивљих врста и њихових станишта, станишних типова, екосистема, еколошки значајних
подручја, заштићених подручја, еколошких коридора, еколошке мреже и предела;
3) израда студија заштите којима се утврђују вредности подручја предложених за заштиту и начин
управљања тим подручјима;
4) израду предлога акта о престанку заштите подручја;
5) израду предлога за претходну заштиту подручја;
6) давање услова за радове на заштићеним природним добрима, издавање мишљења на план
управљања заштићеног подручја;
7) вршење стручног надзора на заштићеним природним добрима са предлогом мера;
8) пружање стручне помоћи управљачима заштићених природних добара, органима локалне
самоуправе, удружењима грађана, групама грађана и појединцима на заштити природе,
предела и природних добара;
9) утврђивање услова и мера заштите природе и природних вредности у поступку израде и
спровођења просторних и урбанистичких планова, пројектне документације, основа (шумских,
ловних, риболовних, водопривредних и др.), програма и стратегија у свим делатностима које
утичу на природу;
10) обављање стручних послова у поступку израде оцене прихватљивости радова и активности у
природи, припремања и спровођења пројеката и програма на заштићеном подручју;
11) предлагање обима и садржаја студија изводљивости и процене утицаја на животну средину у
поступку реинтродукције и насељавања дивљих врста у слободну природу;
12) вођење евиденције о начину и обиму коришћења, као и факторима угрожавања заштићених и
строго заштићених дивљих врста ради утврђивања и праћења стања њихових популација;
13) учествовање у поступку јавног увида ради проглашавања заштићених природних добара;
14) организовање и спровођење васпитно-образовних и промотивних активности у заштити
природе пројектовањем и организовањем изложбених поставки, организовањем тематских
расправа, семинара, предавања - издавање публикација и других сталних и повремених
гласила и сл.;
15) учешће у спровођењу ратификованих међународних уговора о заштити природе;
16) вођење регистра заштићених природних добара и других података од значаја за заштиту
природе;

17)
18)
19)
20)

инвентаризација појединачних елемената геолошке, биолошке и предеоне разноврсности са
статистичким анализама и извештајима о њиховом стању;
вођење базе података у области заштите природе као дела јединственог информационог
система Агенције за заштиту животне средине;
обавештавање јавности о природним вредностима, заштити природе, њеној угрожености,
факторима и последицама угрожавања;
обављање и других послова утврђених законом.

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА, ПО ПРОГРАМИМА, ПРОГРАМСКИМ
АКТИВНОСТИМА И ПРОЈЕКТИМА

Раздео 12 Глава 01
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

Распоред средстава из извора финансирања: 01 00 Општи приходи и примања буџета – извор
01, 03 00 Социјални доприно си, 04 00 Приходи настали употребо м јавних средстава, 13 06
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства у укупном износу од
110.488.297,19 динара распоређују се по економским класификацијама на следећи начин:
Распоред средстава из извора финансирања: 01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01,
03 00 Социјални доприноси, 04 00 Приходи настали употребом јавних средстава, 13 06
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства у укупном износу од
98.840.168,46 динара распоређују се по економским класификацијама на следећи начин:
415

Накнаде трошкова за запослене – укупно су планирана
средства у износу од 1.572.019,94 динара.

01 00

Општи приходи и примања
1.572.019,94 динара

4151

Накнада тро шкова за запо слене - обухвата исплату
трошкова одласка и доласка на посао и са посла, за
запослене који ту накнаду примају у готовом новцу и за
остале накнаде у изно су о д 1.572.019,94 динара из
буџетских средстава.
Општи приходи и примања буџета – извор 01 –
1.572.019,94 динара

01 00

буџета –

извор 01

–

415

Накнаде трошкова за запослене – укупно су планирана средства у износу од 1.272.019,94
динара.

01 00

Општи приходи и примања буџета – извор 01 00 - 1.272.019,94 динара

4151

Накнада трошкова за запослене - обухвата испла трошкова одласка и доласка на
посао и са посла, з запослене који ту накнаду примају у готовом новцу и остале
накнаде у износу од 1.272.019,94 динара и буџетских средстава.

01 00

Општи приходи и примања буџета – извор 01 00 - 1.272.019,94 динара

Намена

Накнаде
трошкова за
запослене

416

Предложен
износ
1.272.019,94

Методологоја процене
предложеног износа
(начин утврђивања)
У складу са правом на
накнаду трошкова превоза
за долазак и одлазак са
рада и табеле планиране
масе средстава за
запослене

Планирани начин
реализације
Месечни обрачун и исплата

01 00

Награде запосленима и остали посебни расходи – укупно су планирана средства у
износу од 201.000,00 динара.
Општи приходи и примања буџета – извор 01 – 200.000,00 динара

04 00

Сопствени приходи буџетских корисника – 1.000,00 динара

4161

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирани су у износу од
201.000,00 динара за исплату јубиларних награда и осталих награда запосленима

01 00

Општи приходи и примања буџета – извор 01 – 200.000,00 динара

04 00

Сопствени приходи буџетских корисника – 1.000,00 динара

416
01 00

Награде запосленима и остали посебни расходи – укупно су планирана средства у
износу од 261.000,00 динара.
Општи приходи и примања буџета – извор 01 – 260.000,00 динара

04 00

Сопствени приходи буџетских корисника – 1.000,00 динара

4161

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирани су у износу од 261.000,00
динара за исплату јубиларних награда и осталих награда запосленима

01 00

Општи приходи и примања буџета – извор 01 – 260.000,00
динара
Сопствени приходи буџетских корисника – 1.000,00 динара

04 00

Намена

Награде
запосленима и
остали посебни
расходи

Предложен
износ
261.000,00

Методологоја процене
предложеног износа
(начин утврђивања)
Табеле планиране масе
средстава за запослене и
Правилник о раду
Покрајинског завода за
заштиту природе

Планирани начин
реализације
Обрачун и исплата по
решењима

421

Стални трошкови укупно планирана средства износе 11.713.535,87 динара

01 00

Општи приходи и примања буџета – изво р 01 – 11.397.535,87 динар

04 00

Сопствени приходи буџетских корисника – 306.000,00 динара

13 06

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

421

Стални трошкови – укупно планирана средства износе 10.573.535.87 динара

01 00

Општи приходи и примања буџета – извор 01 – 10.257.535,87 динар

04 00

Сопствени приходи буџетских корисника – 306.000,00 динара

13 06

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

4212

Енергетске услуге–трошкови централно г грејања и електричне енергије
планирана су средства у износу од 3.290.000,00 динара

01 00

Општи приходи и примања буџета извор 01 00

4212

Енергетске услуге – трошкови централног грејања и електричне енергије планирана су
средства у износу од 2.640.000,00 динара

01 00

Општи приходи и примања буџета извор 01 00

4213

Комуналне услуге -изношење смећа, водовод и канализација, дератизација, услуга
чишћења пословног простора, обезбеђење објекта, димничарина и остале
ко муналне услуге су планирана средства у износу 5.332.535,87 динара

01 00

Општи приходи и примања буџета извор 01 00

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 4.982.535.87 динара

01 00

Општи приходи и примања буџета извор 01 00 - 4.982.535.87 динарa

4214

Услуге комуникација – планирана су средства у износу од 2.100.000,00 динара и о
бухватају тро шко ве телефона, телефакса, телекса, мобилне телекомуникације,
интернета, поште и др.

01 00

Општи приходи и примања буџета извор 01 00 -2.100.000,00 динара

4214

Услуге комуникација – планирана су средства у износу од 1.960.000,00 динара и
обухватају трошкове телефона, телефакса, телекса, мобилне телекомуникације,
интернета, поште и др.

01 00

Општи приходи и примања буџета извор 01 00 - 1.960.000,00 динара

Намена

Предложен
износ

Методологоја процене
предложеног износа
(начин утврђивања)

– 3.290.000,00 динара

– 2.640.000,00 динара

– 5.332.535,87 динарa

Планирани начин
реализације

Стални
трошкови

422

10.433.535,87

На бази стварних
месечних трошкова
у 2019. години

Месечна исплата у складу са
уговорима, ЈН и рачунима

01 00

Т рошкови путовања - укупно су планирана средст ва у износу о д 2.244.316.84
динара.
Општи приходи и примања буџета – извор 01 – 1.029.316.84 динара

04 00

Сопствени приходи буџетских корисника – 1.215.000,00 динара

422

Трошкови путовања – укупно су планирана средства у износу од 1.444.316.84 динара.

01 00

Општи приходи и примања буџета – извор 01 – 129.316,84 динара

04 00

Сопствени приходи буџетских корисника – 1.215.000,00 динара

13 06

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства – 100.000,00 динара

4221

Трошкови службених путо вања у земљи -планирани су у износу од 1.200.000,00
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
приро дних добара у складу са Програмом заштите природних добара
Покрајинског завода за заштиту природе за 2020. годину

01 00

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

04 00

Сопствени прихо ди буџетских корисника – 500.000,00 динара

4221

Трошкови службених путовања у земљи-планирани су у износу од 700.000,00 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
2020. годину

01 00

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

04 00

Сопствени приходи буџетских корисника – 500.000,00 динара

13 06

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства – 100.000,00 динара

4222

Трошкови службених путовања у иностранство – планирана су средства у изно су од
1.029.316,84 динара. Планирана средства садрже трошко ве 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 реали
зације планираних пројекта, учешћа у међунаро дним скуповима, конференцијама и
ко нгреси ма и другим активностима ко ји су везани за реализацију Програма
заштите приро де добара Завода за 2020. годину Покрајинског завода за заштиту
природе.

01 00

Општи приходи и примања буџета – извор 01 – 329.316,84 динара

04 00

Сопствени приходи буџетских корисника – 700.000,00 динара

4222

Трошкови службених путовања у иностранство – планирана су средства у износу од
729.316,84 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 2020. годину Покрајинског завода за заштиту природе.

01 00
04 00

Општи приходи и примања буџета – извор 01 – 29.316,84 динара
Сопствени приходи буџетских корисника – 700.000,00 динара

4229
04 00

Остали трошкови транспорта – 15.000,00 динара
Сопствен приходи буџетских корисника – 15.000,00 динара.

Намена

Предложен
износ

Методологоја процене
предложеног износа
(начин утврђивања)
На бази стварних
месечних трошкова у
2019. години

Планирани начин
реализације

Трошкови
Обрачун и исплата по
1.444.316.84
службених
решењима и путним
путовања у
налозима
земљи
423
Услуге по уговору – укупно су планирана средства у износу од 13.827.417,47 динара.
01 00
04 00
13 06

Општи приходи и примања буџета –извор 01 – 7.410.000,00 динара
Сопствени приходи буџетских корисника – 5.652.000,00 динара
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства – 765.417,47 динара

423

Услуге по уговору – укупно су планирана средства у износу од 11.081.177,47 динара.

01 00
04 00

Општи приходи и примања буџета – извор 01 – 5.213.760,00 динара
Сопствени приходи буџетских корисника – 5.052.000,00 динара

13 06

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства – 815.417,47 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

4231

Административне услуге - планиране су у износу од 100.000,00 динара. Ова средства су
планирана за услуге превођења, секретарске услуге, и остале административне услуге.
Сопствени приходи буџетских корисника – 100.000,00 динара

04 00
4232

Компјутерске услуге - планиране су у износу од 3.450.000,00 динара, а намењенасу за о
државања софтвера и хардвера, интернет презентације Заво да, даљи рад на
регистру заштићених природних добара, Геопорталу
у складу са Про грамо м
Заво да, рачунарске услуге и друге компјутерске услуге.

01 00
04 00

Општи приходи и примања буџета – извор 01 – 3.250.000,00 динара
Сопствени приходи буџетских корисника – 200.000,00 динара

4232

Компјутерске услуге – планиране су у износу од 2.450.000,00 динара, а намењена су за
одржавања софтвера и хардвера, интернет презентације Завода, даљи рад на регистру
заштићених природних добара, Геопорталу у складу са Програмом Завода, рачунарске
услуге и друге компјутерске услуге.

01 00

Општи приходи и примања буџета – извор 01 00 – 2.250.000,00 динара

04 00

Сопствени приходи буџетских корисника – 200.000,00 динара

4233

Услуге образовања и усавршавања запослених - планирана су у износу о д
400.000.00 динара. Ова средст ва су планирана за котизације за семинаре и стручна
саветовања и едукације за запослене и за остале издатке.
Општи приходи и примања буџета – извор 01 00 – 50.000,00 динара
Сопствени приходи буџетских корисника – 350.000,00 динара

01 00
04 00
4233

Услуге образовања и усавршавања запослених - планирана су у износу од 353.760.00
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 00 - 3.760.00,00 динара

04 00

Сопствени приходи буџетских корисника – 350.000,00 динара

4234

Услуге информисања – планирана су у износу од 974.000.00 динара.Ова средства ће се
користити за трошкове штампе и припреме за штампу различитих материјала у
складу са промотивно–едукативним делатност има Завода предвиђених Про грамом
заштите природних добара Завода за 2020. годину, о бјављивање о бавезних о гласа
у складу са Законо м о јавним набавкама, за услуге информисања јавности и
друге услуге.

01 00
04 00

Општи приходи и примања буџета – извор 01 500.000,00 динара
Сопствени приходи буџетских корисника – 474.000,00 динара

4234

01 00
04 00

Услуге информисања – планирана су у износу од 524.000.00 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 2020. годину, објављивање обавезних огласа у складу са
Законом о јавним набавкама, за услуге информисања јавности и друге услуге.
Општи приходи и примања буџета – извор 01 – 250.000,00 динара
Сопствени приходи буџетских корисника – 274.000,00 динара

4235

Стручне услуге - су планиране у износу о д 7.515.417,47 динара, средства су намењена
за накнаду члановима Управног и Надзорног одбора, трошко ве ревизије, тро
шкове адвокатских услуга, стручне услуге спољних сарадника, чланарине, остале
стручне услуге и друге трошко ве.
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 међунаро дним скуповима,конференцијама и конгресима и другим
активностима у складу са Програмом заштите природних добара Завода за
2020. годину и остале услуге по уговору.

01 00
04 00

Општи приходи и примања буџета – извор 01 00– 3.100.000,00 динара
Сопствени приходи буџетских корисника – 3.650.000,00 динара

13 06

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средст ва – 765.417,47
динара

4235

Стручне услуге – су планиране у износу од 6.615.417,47 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 2020. годину и остале услуге по уговору.

01 00

Општи приходи и примања буџета – извор 01 00 – 2.500.000,00 динара

04 00

Сопствени приходи буџетских корисника – 3.350.000,00 динара

13 06

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства – 765.417,47
динара

4236

01 00

Услуге за до маћинст во и угоститељство - планиране су у износу о д 848.000,00
динара и тро шиће се за услуге хемијског чишћења, угоститељске услуге и друге
услуге.
Општи приходи и примања буџета – извор 01 – 350.000,00 динара

04 00

Сопствени приходи буџетских корисника – 498.000,00 динара

4236

Услуге за домаћинство и угоститељство - планиране су у износу од 648.000,00 динара и
трошиће се за услуге хемијског чишћења, угоститељске услуге и друге услуге.

01 00
04 00
13 06

Општи приходи и примања буџета – извор 01 00 – 100.000,00 динара
Сопствени приходи буџетских корисника – 498.000,00 динара
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства – 50.000,00 динара

4237

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

01 00

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

04 00

Сопствени приходи буџетских корисника – 230.000,00 динара

4237

Репрезентација – планирана су средства у износу од 270.000,00 динара, а односи се на
трошкове репрезентације, поклоне и друге трошкове репрезентације.

01 00

Општи приходи и примања буџета – извор 01 00 – 40.000,00 динара

04 00

Сопствени приходи буџетских корисника – 230.000,00 динара

Намена

Услуге по
уговору

Предложен
износ

11.081.177,47

Методологоја процене
предложеног износа
(начин утврђивања)
На бази стварних
месечних трошкова у
2019. години

Планирани начин
реализације

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

424

Специјализоване услуге – Укупно су планирана средства у износу од 820.000,00 динара.

01 00
04 00

Општи приходи и примања буџета – извор 01 – 89.000,00 динара
Сопствени приходи буџетских корисника – 731.000,00 динара

424

Специјализоване услуге – Укупно су планирана средства у износу од 325.000,00
динара.
Општи приходи и примања буџета – извор 01 – 20.000,00 динара
Сопствени приходи буџетских корисника – 300.000,00 динара

01 00
04 00
4242

Услуге културе, образовања и спорта – планирана су средст ва у износу о д
141.000,00 динара, за услуге културе, образовања и спорта.

01 00
04 00

Општи приходи и примања буџета – извор 01 – 10.000,00 динара
Сопствени приходи буџетских корисника – 131.000,00 динара

4242

Услуге културе, образовања и спорта – планирана су средства у износу од 100.000,00
динара, за услуге културе, образовања и спорта.

04 00

Сопствени приходи буџетских корисника – 100.000,00 динара

4243

01 00
04 00

Медицинске услуге - су планиране у износу од 350.000,00 динара, намењена су за о
бавезне медицинске прегледе, медицинске услуге по уговору, лабораторијске услу
ге и друге медицинске услуге.
Општи приходи и примања буџета – извор 01 00 – 50.000,00 динара
Сопствени приходи буџетских корисника – 300.000,00 динара.

4243

Медицинске услуге – су планиране у износу од 51.000,00 динара, намењена су за
обавезне медицинске прегледе, медицинске услуге по уговору, лабораторијске услуге
и друге медицинске услуге.

01 00
04 00

Општи приходи и примања буџета – извор 01 00 – 1.000,00 динара
Сопствени приходи буџетских корисника – 50.000,00 динара.

4246

01 00

Услуге о чувања животне средине, геодетске услуге су планиране у износу од
204.000,00 динара, а намењене су за различите услуге очувања животне средине и
геодетске услуге
Општи приходи и примања буџета – изво р 01 00 – 4.000,00 динара

04 00

Сопствени приходи буџетских корисника – 200.000,00 динара.

4246

Услуге очувања животне средине, геодетске услуге су планиране у износу од
101.000,00 динара, а намењене су за различите услуге очувања животне средине и
геодетске услуге

01 00

Општи приходи и примања буџета – извор 01 00 – 1.000,00 динара

04 00

Сопствени приходи буџетских корисника – 100.000,00 динара.

4249

Остале специјализоване услуге – планирана су средства у износу о д 125.000,00
динара, за остале специјализоване услуге у складу са Програмом заштите природних
добара Завода за 2020. годину.
Општи приходи и примања буџета – извор 01 00 – 25.000,00 динара
Сопствени приходи буџетских корисника – 100.000,00 динара

01 00
04 00
4249

Остале специјализоване услуге – планирана су средства у износу од 73.000,00 динара,
за остале специјализоване услуге у складу са Програмом заштите природних добара
Завода за 2020. годину.

01 00

Општи приходи и примања буџета – извор 01– 23.000,00 динара

04 00

Сопствени приходи буџетских корисника – 50.000,00 динара

Намена

Специјализоване
услуге

Предложен
износ

325.000,00

Методологоја процене
предложеног износа
(начин утврђивања)
На бази стварних
месечних трошкова у
2019. години

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

425

Текуће поправ к е и од ржавање – укупно планирана средства износе
1.805.917,90 динара.

01 00
04 00

Општи прихо ди и примања буџета – извор 01 00 – 1.353.857,90 динара
Сопствени прихо ди буџетских корисника – 452.060,00 динара

425
01 00

Текуће поправке и одржавање – укупно планирана средства износе 1.432.029,17
динара.
Општи приходи и примања буџета – извор 01 00 – 663.857,90 динара

04 00

Сопствени приходи буџетских корисника – 702.060,00 динара

13 06

Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства –
66.111,27 динара

4251
01 00

Текуће поправке и одржавање зграде и објеката-планирана су средст ва у износу о д
800.000,00 динара, а намењена су за текуће поправке и одржавање зграде Завода.
Општи приходи и примања буџета – извор 01 00 – 700.000,00 динара

04 00

Сопствени прихо ди буџетских корисника – 100.000,00 динара

4251

Текуће поправке и одржавање зграде и објеката-планирана су средства у износу од
576.111,27 динара, а намењена су за текуће поправке и одржавање зграде Завода.
Општи приходи и примања буџета – извор 01– 310.000,00 динара

01 00
04 00
13 06

Сопствени приходи буџетских корисника – 200.000,00 динара
Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства –
66.111,27 динара

4252

Текуће поправке и о државање о преме -планирана су средст ва у износу од 1.00
5.917,90 динара. Средст ва се планирају за поправку и о државање теренских во
зила Завода, намештаја, рачунарске о преме, опреме за комуникацију,
електронске ифотографске опреме, биротехничке о преме, уградне о преме и друге
поправке и о државање административне опреме и друге опреме и средст ава.

01 00

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

04 00

Сопствени прихо ди буџетских корисника – 352.060,00 динара

4252

Текуће поправке и одржавање опреме – планирана су средства у износу од 855.917,90
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
04 00

Општи приходи и примања буџета – извор 01 00 – 353.857,90 динара
Сопствени приходи буџетских корисника – 352.060,00 динара

Намена

Предложен
износ

Текуће поправке и
одржавање

426
01 00

Методологоја процене
предложеног износа
(начин утврђивања)

Планирани начин
реализације

Исплата у складу са
уговорима,
спроведеним
поступцима ЈН и
Одлукама директора
Материјал - укупно су планирана средства у износу од
7.513.224,70 динар.
Општи прихо ди и примања буџета извор 01 00 4.252.789,98 динара
1.432.029,17

На бази стварних
месечних трошкова
у 2019. години

04 00
13 06

Сопствени прихо ди буџетских корисника – 2.510.434,72 динара
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства –
750.000,00 динара

426

Материјал – укупно су планирана средства у износу од 5.285.363,71 динара

01 00
04 00
13 06

Општи приходи и примања буџета – извор 01 00 – 1.892.789,98 динара
Сопствени приходи буџетских корисника – 2.642.573,73 динара
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства – 750.000,00
динара

4261

Административни материјал - планирана су средст ва у износу о д
2.802.135,95 динара. Ова средства користиће се за набавку канцеларијско г
материјала, заштитне обуће и одеће, службене одеће, намештаја, ХТЗ о
преме и другог административног материјала, а складу са Правилнико м о
безбедности и здрављу на раду ко ји је до нет на седници Управог одбора
дана: 14.12.2011. године.

01 00

Општи приходи и примања буџета извор 01 00 – 1.798.195,95 динара

04 00
13 06

Сопствени приходи буџетских корисника – 853.940,00 динара
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства –
150.000,00 динара

4261

01 00
04 00
13 06

Административни материјал – планирана су средства у износу од 2.192.135,95
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.
Општи приходи и примања буџета – извор 01 00 – 1.038.195,95 динара
Сопствени приходи буџетских корисника – 1.003.940,00 динара
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства –
150.000,00 динара

4263

Материјал за о бразо вање и усавршавање запослених -планирана су
средства у износу о д 550.000,00 динара. Ова средства користиће се за
плаћање стручне литературе за редовне потребе запо слених и стручну
литературу за усавршавање запослених и других материјала за потребе
запослених.

01 00
04 00

Општи приходи и примања буџета – извор 01 00 – 350.000,00 динара
Сопствени приходи буџетских корисника – 200.000,00 динара

4263

Материјал за образовање и усавршавање запослених- планирана су средства у
износу од 440.000,00 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 00 – 100.000,00 динара

04 00

Сопствени приходи буџетских корисника – 340.000,00 динара

4264

Материјал за сао браћај – планирана се у износу од 2.168.633,73 динара,
нео пхо дно г за рад на терену запослених на реализацији Програма
заштите природних до бара за 2020. годину. Са о ве по зиције планирана је и
куповина горива и мазива за возила за извршавање теренских послова
из Програма заштите природних добара Завода за 2020. годину и других
задатака у складу са Програмом заштите природних добара за 2020. годину .

01 00

Општи прихо ди и примања буџета –извор 01 00 – 1.100.000,00 динара

04 00
13 06

Сопствени прихо ди буџетских корисника – 818.633,73 динара
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства –
350.000,00 динара

4264

Материјал за саобраћај – планирана се у износу од 1.468.633,73 динара,
неопходног за рад на терену запослених на реализацији Програма заштите
природних добара за 2020. годину. Са ове позиције планирана је и куповина
горива и мазива за возила за извршавање теренских послова из Програма
заштите природних добара Завода за 2020. годину и других задатака у складу са
Програмом заштите природних добара за 2020. годину .

01 00
04 00
13 06

Општи приходи и примања буџета – извор 01 00 – 500.000,00 динара
Сопствени приходи буџетских корисника – 618.633,73 динара
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства –
350.000,00 динара

4265

Материјал за очување животне средине и науку – планирана се у износу од
107.860.99 динара
Сопствени приходи буџетских корисника – 107.860,99 динара

04 00
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 2020. годину.

04 00

Сопствени приходи буџетских корисника – 100.000,00 динара

4268

Материјал за о државање хигијене и угоститељст во планира се у износу о
д 1.198.898,03 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
04 00
13 06

Општи приходи и примања буџета – извор 01 00 – 848.898,03 динара
Сопствени прихо ди буџетских корисника – 150.000,00 динара
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства –
200.000,00 динара

4268

Материјал за одржавање хигијене и угоститељство – планира се у износу од
648.898,03 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
04 00
13 06

Општи приходи и примања буџета – извор 01 00 – 148.898,03 динара
Сопствени приходи буџетских корисника – 300.000,00 динара
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства –
200.000,00 динара

4269

Материјал за посебне намене - планира се у износу од 585.696,00 динара, а
односи се на потрошни материјал, резе рвне делове, алат и инвентар и остали
материјал за посебне намене.
Општи приходи и примања буџета – извор 01 00 – 255.696,00 динара
Сопствени приходи буџетских корисника – 280.000,00 динара

01 00
04 00
13 06

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства – 50.000,00
динара

4269

01 00

Материјал за посебне намене - планира се у износу од 435.696,00 динара, а
односи се на потрошни материјал, резервне делове, алат и инвентар и остали
материјал за посебне намене.
Општи приходи и примања буџета – извор 01 00 – 105.696,00 динара

04 00

Сопствени приходи буџетских корисника – 280.000,00 динара

13 06

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства – 50.000,00
динара

Намена

Предложен
износ

Материјал

5.285.363,71

482
01 00
04 00

Методологоја процене
предложеног износа
(начин утврђивања)
На бази стварних
месечних трошкова
у 2019. години

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

Порези, обав езне таксе и казне и пенали укупно су планирана средства у изно
су од 469.000,00 динара
Општи приходи и примања буџета – извор 01 – 130.000,00 динара
Сопствени приходи буџетских корисника – 339.000,00 динара.

01 00
04 00

Порези, обавезне таксе и казне и пенали укупно су планирана средства у
износу од 140.000,00 динара
Општи приходи и примања буџета – извор 01 – 130.000,00 динара
Сопствени приходи буџетских корисника – 10.000,00 динара.

4821
01 00
04 00

Остали порези – планиран је износ од 109.000,00 динара
Општи приходи и примања буџета – извор 01 – 100.000,00 динара
Сопствени приходи буџетских корисника – 9.000,00 динара

4822
01 00
04 00

Обавезне таксе - планиране су у износу од 360.000,00 динара
Општи прихо ди и примања буџета – изво р 01 – 30.000,00 динара
Сопствени приходи буџетских корисника – 330.000,00 динара.

4822
01 00
04 00

Обавезне таксе – планиране су у износу од 31.000,00 динара
Општи приходи и примања буџета – извор 01 – 30.000,00 динара
Сопствени приходи буџетских корисника – 1.000,00 динара.

482

Намена

Предложен
износ

Порези, обавезне
таксе, казне и пенали

140.000,00

512
01 00

Методологоја процене
предложеног износа
(начин утврђивања)
На бази планираних
месечних трошкова у
2019. години

Планирани начин
реализације
Исплата у складу са
законом и одлукама
директора.

Машине и опрема-укупно планирана средства износе 3.815.512,22 д
инара
Општи приходи и примања буџета – извор 01 – 1.240.512,22 динара

04 00
13 06

Сопствени приходи буџетских корисника – 800.000,00 динара
Нераспоређен вишак прихода из ранијих годна-додатна средства –
1.775.000,00 динара
Средства су планирана за набавку неопходне административне (рачунарске,
електронске, мрежне о преме, штампача и остале административне опреме,
медицинске и лабораторијске, опреме за сао браћај и опреме за науку, образо
вање, културу и спорт) у циљу обављања редовне делатности Завода у складу са
Законом.

512

Машине

01 00
04 00
13 06

Општи приходи и примања буџета – извор 01 00 – 426.081,23 динара
Сопствени приходи буџетских корисника – 670.000,00 динара
Нераспоређен вишак прихода из ранијих годна – додатна средства –
401.000,00 динара

и

опрема - укупно планирана средства износе 1.497.081,23 динара

Средства су планирана за набавку неопходне административне (рачунарске,
електронске, мрежне опреме, штампача и остале административне опреме), опреме за
саобраћај, опреме за заштиту животне средине и опреме за производњу моторну,
непокретну и немоторна опрему у циљу обављања редовне делатности Завода у складу
са Законом.
5121
04 00
13 06

Опрема за саобраћај - планиран је износ од 1.375.000,00 динара
Сопствени приходи буџетских корисника – 500.000,00 динара
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства – 875.000,00
динара,

5121
13 06

Опрема за саобраћај – планиран је износ од 1.000,00 динара
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства – 1.000,00 динара,

5122

Административна о према - планиран је износ о д 1.740.512,22 динара за набавку
нове административне, рачунарск е, електронске и остале административне опреме

01 00

Општи приходи и примања буџета – извор 01 00 – 1.240.512,22 динара.

04 00
13 06

Сопствени приходи буџетских корисника – 300.000,00 динара.
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година-додатна средства – 200.000,00
динара

5122

Административна опрема - планиран је износ од 976.081,23 динара за набавку нове
административне, рачунарске, електронске и остале административне опреме

01 00

Општи приходи и примања буџета – извор 01 – 426.081,23 динара.

04 00
13 06

Сопствени приходи буџетских корисника – 350.000,00 динара.
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства – 200.000,00
динара

5124

Опрема за заштиту животне средине – планиран је износ од 200.000,00 динара за
набавку нове опреме за заштиту животне средине
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства – 200.000,00
динара

13 06

5129

Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема – планиран је износ
од 320.000,00 динара за набавку нове медицинске и лабораторијске опреме за
потребе обављања редовне делатносит

04 00

Сопствени приходи буџетских корисника – 320.000,00 динара.

Намена

Предложен износ

Административна
опрема

1.497.081,23

Методологоја процене
предложеног износа
(начин утврђивања)
На бази стварних
трошкова а у складу са
тржишним ценама

Планирани начин
реализације
Исплата у складу са уговорима
за 2019. /2020 годину након
спроведено поступка ЈН

515
01 00
04 00
13 06

Нематеријална имовина – планирана су средства 1.824.610,56 динара
Општи приходи и примања буџета – извор 01 – 1.724.610,56 динара
Сопствени приходи буџетских корисника – 10.000,00 динара
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства – 90.000,00 динара

5151

Нематеријална имовина - планирана су средства у износу од 1.824.610,56 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 /спо
разума о размени података и геопорталу Секретаријата за урбанизам и заштиту
животне средине.
Општи приходи и примања буџета – извор 01 – 1.724.610,56 динара

01 00
04 00
13 06

Сопствени приходи буџетских корисника – 10.000,00 динара
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства – 90.000,00
динара

5151

Нематеријална имовина – планирана су средства у износу од 824.610,56 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
04 00
13 06

Општи приходи и примања буџета – извор 01 – 724.610,56 динара
Сопствени приходи буџетских корисника – 10.000,00 динара
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства – 90.000,00 динара
Намена

Нематеријална
имовина

Предложен
износ
824.610,56

Методологоја процене
предложеног износа (начин
утврђивања)
На бази стварних трошкова а у
складу са тржишним ценама

Планирани
начин
реализације
Исплата у складу са
уговорима за 2019.
/2020. годину

01 00

Општи приходи и примања буџета – изв
ор 01

92.500.000,00 динара

03 00
04 00

Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређен вишак прихода из
ранијих година додатна средства
УКУПНО
Општи приходи и примања буџета
извор 01 доприноси
Социјални
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређен вишак прихода из
ранијих година додатна средства
УКУПНО

2.216.385,00 динара
12.381.494,72 динара

13 06
01 00
03 00
04 00
13 06

3.390.417.47 динара
110.488.297.19 динара
83.009.760,00 динара
2.216.385,00 динара
11.381.494,72 динара
2.232.528,74 динара
98.840.168,46 динара

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА, ПО ПРОГРАМИМА, ПРОГРАМСКИМ
АКТИВНОСТИМА И ПРОЈЕКТИМА
Раздео 12 Глава 01
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:
15 00 –Неутрошена средства донација из ранијих го дина у укупном изно су од 1.005.719,41 динара
распоређују се по економским класификацијама на следећи начин:
15 00 –Неутрошена средства донација из ранијих година у укупном износу од 691.973,61 динара
распоређују се по економским класификацијама на следећи начин:
424

Специјализоване услуге – Укупно су планирана средства у износу од 812.500,00
динара.

15 00

Неутрошена средства донација из ранијих година – 812.500,00 динара

424

Специјализоване услуге – Укупно су планирана средства у износу од 498.754,20
динара.
Неутрошена средства донација из ранијих година – 498.754,20 динара

15 00
4246

15 00
4246

15 00
4249
15 00

15 00

Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге су планиране у износу од
687.500,00 динара, а намењене су за услуге анализе угинулих птица у реализацији
пројекта.
Неутрошена средства донација из ранијих година – 687.500,00 динара
Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге су планиране у износу од
373.754,20 динара, а намењене су за услуге анализе угинулих птица у реализацији
пројекта.
Неутрошена средства донација из ранијих година – 373.754,20 динара
Остале специјализоване услуге су планиране у износу од 125.000,00 динара, а
намењене су за услуге анализе угинулих птица у реализацији пројекта.
Неутрошена средства донација из ранијих година – 125.000,00 динара

Неутрошена средства донација из ранијих година
УКУПНО ПРОЈЕКАТ

691.973,61 динара
691.973,61 динара

Раздео 12 Глава 01
ПРОГРАМ 0405 ЗАШТИТА ПРИРОДЕ
ПРОЈЕКАТ 4005 Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере „МураДрава-Дунав“
ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 560 - Заштита животне средине некласификована на другом
месту
"Transboundary Management Programme for the planned 5-country Biosphere Reserve “Mura-DravaDunav” 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.
Пројекат је завршен 30.06.2019. године и све активности предвиђене пројектом су успешно
спроведене. Сходно правила ИПА програма у току је процес подношења и сертификовања
појединачних (партнерских) односно за цео пројекат извештаја. Сагледавајућу рокове за
извештавање и рефундацију средстава која се врши преко водећег партнера WWF Aустрија за
очекивати је да ће средства рефундације за задњи извештајни период бити уплаћена током 2020.
године на наменски девизни подрачун Покрајинског завода за заштиту природе.
Након извршене уплате Покрајински завод за заштиту природе ће извршити поврат средстава које је
обезбедила Влада АП Војводине – Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне
средине током трајања пројекта за спровођење пројекта.
Управа за трезор ће по основу трансфера средстава (рефундација и поврат) у 2020. години наплатити
трошкови платног промета и банкарских услуга.
Поврат средстава ће бити извршен одмах по пријему средстава са рачуна бр. 840-1493764-42 на
рачун извршења буџета.

Распоред средстава у укупном износу од 13.342.031.60 динара распоређују се по економским
класификацијама на следећи начин:
Распоред средстава у укупном износу од 10.647.190.12 динара распоређују се по економским
класификацијама на следећи начин:
423
56 00
15 00

Услуге по уговору – укупно су планирана средства у износу од 2.721.908.80 динара.
Финансијска помоћ ЕУ – 2.000.000,00 динара
Неутрошена средства донација из ранијих година – 721.908.80 динара

423
15 00

Услуге по уговору – укупно су планирана средства у износу од 2.721.908.80 динара.
Неутрошена средства донација из ранијих година – 2.721.908.80 динара

4235

56 00
15 00
4235

Стручне услуге - планиране су у износу од 2.721.908.80 динара.
Ова средства ће се користити за трошкове различитих стручних услуга у складу са
пројектом
Финансијска помоћ ЕУ –2.000,000,00 динара
Неутрошена средства донација из ранијих година – 721.908,80 динара

15 00

Стручне услуге – планиране су у износу од 2.721.908.80 динара.
Ова средства ће се користити за трошкове различитих стручних услуга у складу са
пројектом
Неутрошена средства донација из ранијих година – 2.721.908,80 динара

426
56 00

Материјал – укупно су планирана средства у износу од 1.000.000,00 динара
Финансијска помоћ ЕУ –1.000.000,00 динара

426
15 00

Материјал – укупно су планирана средства у износу од 1.027.067,32 динара
Неутрошена средства донација из ранијих година – 1.027.067,32 динара

4261

Админстративни материјал - планиране су у износу од 1.000.000,00 динара.
Ова средства ће се користити за трошкове куповине канцеларијског материјала а у
складу са пројектом
Финансијска помоћ ЕУ – 1.000.000,00 динара

56 00
4261

15 00

Админстративни материјал – планиране су у износу од 1.027.067,32 динара.
Ова средства ће се користити за трошкове куповине канцеларијског материјала а у
складу са пројектом
Неутрошена средства донација из ранијих година – 1.027.067,32 динара

512
56 00
15 00

Машине и опрема – укупно су планирана средства у износу од 5.585.122.80 динара.
Финансијска помоћ ЕУ – 2.721.908.80 динара
Неутрошена средства донација из ранијих година – 2.863.214,00 динара

512
15 00

Машине и опрема – укупно су планирана средства у износу од 3.363.214,00 динара.
Неутрошена средства донација из ранијих година – 3.363.214,00 динара

5122

Административна опрема - планиране су у износу од 5.585.122.80 динара.
Ова средства ће се користити за набавку административне о преме у складу са
пројектом
Финансијска помоћ ЕУ – 2.721.908.80 динара
Неутрошена средства донација из ранијих година – 2.863.214,00 динара

56 00
15 00
5122

15 00

Административна опрема – планиране су у износу од 3.363.214,00 динара.
Ова средства ће се користити за набавку административне опреме у складу са
пројектом
Неутрошена средства донација из ранијих година – 3.363.214,00 динара

515
56 00
15 00

Нематеријална имовина - планиране су у износу од 4.000.000,00 динара.
Финансијска помоћ ЕУ – 2.000.000,00 динара
Неутрошена средства донација из ранијих година – 2.000.000,00 динара

515
15 00

Нематеријална имовина – планиране су у износу од 3.500.000,00 динара.
Неутрошена средства донација из ранијих година – 3.500.000,00 динара

5151

56 00
15 00

Нематеријална имовина - планиране су у износу од 4.000.000,00 динара.
Ова средства ће се користити за набавку нематеријалне имо вине у складу са
пројектом
Финансијска помоћ ЕУ – 2.000.000,00 динара
Неутрошена средства донација из ранијих година – 2.000.000,00 динара

5151

Нематеријална имовина – планиране су у износу од 3.500.000,00 динара.
Ова средства ће се користити за набавку нематеријалне имовине у складу са
пројектом
15 00
Неутрошена средства донација из ранијих година – 500.000,00 динара
Укупно по изворима финансирања:
15 00

Неутрошена средства донација из ранијих година
УКУПНО ПРОЈЕКАТ

10.647.190,12 динара
10.647.190,12 динара

Раздео 12 Глава 01
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.
Пројекат је завршен 14.06.2019. године и све активности предвиђене пројектом су успешно
спроведене. Сходно правила ИПА програма у току је процес подношења и сертификовања
појединачних (партнерских) односно за цео пројекат извештаја. Сагледавајућу рокове за
извештавање и рефундацију средстава која се врши преко водећег партнера Покрет горана Сремске
Митровице за очекивати је да ће средства рефундације за задњи извештајни период бити уплаћена
током 2020. године на наменски девизни подрачун Покрајинског завода за заштиту природе.
Након извршене уплате Покрајински завод за заштиту природе ће извршити поврат средстава (извор
финансирања 01 00 Општи приходи и примања из буџета) које је обезбедила Влада АП Војводине –
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине током трајања пројекта за
спровођење пројекта.

Управа за трезор ће по основу трансфера средстава (рефундација и поврат) у 2020. години
наплатити трошкови платног промета и банкарских услуга.
Поврат средстава ће бити извршен одмах по пријему средстава са рачуна бр. 840-1543764-04 на
рачун извршења буџета.
Распоред средстава у укупном износу од 2.228.121,25 динара распоређују се по економским
класификацијама на следећи начин:
Распоред средстава у укупном износу од 3.878.380.05 динара распоређују се по економским
класификацијама на следећи начин:
423
15 00

Услуге по уговору – укупно су планирана средства у износу од 1.200.000,00 динара.
Неутрошена средства донација из ранијих година – 1.200.000,00 динара

4235

15 00

Стручне услуге – планиране су у износу од 1.200,000,00 динара.
Ова средства ће се користити за трошкове различитих стручних услуга у складу са
пројектом
Неутрошена средства донација из ранијих година – 1.200.000,00 динара

512
56 00
15 00

Машине и опрема – укупно су планирана средства у износу о д 2.128.121,25 динара.
Финансијска помоћ ЕУ – 1.712.500,00 динара
Неутрошена средства донација из ранијих година – 415.621,25 динара

512
56 00
15 00

Машине и опрема – укупно су планирана средства у износу од 2.578.380.05 динара.
Финансијска помоћ ЕУ –1.608.540.14,00 динара
Неутрошена средства донација из ранијих година – 969.839,91 динара

5122

Административна опрема - планиране су у износу од 2.128.121,25 динара.
Ова средства ће се користити за набавку административне о преме у складу са
пројектом
Финансијска помоћ ЕУ – 1.712.500,00 динара
Неутрошена средства донација из ранијих година – 415.621,25 динара

56 00
15 00
5122

56 00
15 00

Административна опрема – планиране су у износу од 2.578.380.05 динара.
Ова средства ће се користити за набавку административне опреме у складу са
пројектом
Финансијска помоћ ЕУ – 1.608.540.14 динара
Неутрошена средства донација из ранијих година – 969.839,91 динара

Укупно по изворима финансирања:
56 00
15 00

Финансијска помоћ ЕУ
Неутрошена средства донација из ранијих година
УКУПНО ПРОЈЕКАТ

1.658.540.14 динара
2.219.39,91 динара
3.982.339,91 динара

РАЗДЕО 12 ГЛАВА 01
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.

Распоред средстава у укупном износу од 9.092.200,80 динара распоређују се по економским
класификацијама на следећи начин:
Распоред средстава у укупном износу од 7.516.582,40 динара распоређују се по економским
класификацијама на следећи начин:

421
01 00
56 00
15 00

Стални трошкови - укупно планирана средства износе 75.000,00 динара
Општи прихо ди и примања буџета – изво р 01 –25.000,00 динара
Финансијска помоћ ЕУ – 25.000,00 динара
Нераспоређен вишак средстава донација из ранијих година – 25.000,00 динара

421
01 00
56 00
15 00

Стални трошкови – укупно планирана средства износе 51.500,00 динара
Општи приходи и примања буџета – извор 01 –1.500,00 динара
Финансијска помоћ ЕУ – 25.000,00 динара
Нераспоређен вишак средстава донација из ранијих година – 25.000,00 динара

4211
01 00
56 00
15 00

Трошкови платног промета и банкарских услуга – 75.000,00 динара
Општи прихо ди и примања буџета – изво р 01 –25.000,00 динара
Финансијска помоћ ЕУ – 25.000,00 динара
Нераспоређен вишак средстава донација из ранијих година – 25.000,00 динара

4211
01 00
56 00
15 00

Трошкови платног промета и банкарских услуга – 51.500,00 динара
Општи приходи и примања буџета – извор 01 –1.500,00 динара
Финансијска помоћ ЕУ – 25.000,00 динара
Нераспоређен вишак средстава донација из ранијих година – 25.000,00 динара

422

Трошкови путовања - укупно су планирана средства у износу о д 215.625,00 динара.
Општи прихо ди и примања буџета – изво р 01 –15.625,00 динар
Неутрошена средства донација из ранијих година – 200.000,00 динара

01 00
15 00

422
15 00

Трошкови путовања – укупно су планирана средства у износу од 200.000,00 динара.
Неутрошена средства донација из ранијих година – 200.000,00 динара

4221

Трошкови службених путовања у земљи – планирани су у износу од 100.000,00
динара. Планирана средства за трошкове путовања у земљи планирају се за покриће
трошкова путовања, а у циљу реализације пројекта.

15 00

Неутрошена средства донација из ранијих година – 100.000,00 динара

4222

Трошкови службених путовања у иностранство -планирани су у износу од 115.625,00
динара. Планирана средства за трошкове путовања у иностранст во планирају се за
покриће трошкова путо вања, а у циљу реализације пројекта.
Општи прихо ди и примања буџета – изво р 01 –15.625,00 динар
Неутрошена средства донација из ранијих година – 100.000,00 динара

01 00
15 00
4222

Трошкови службених путовања у иностранство – планирани су у износу од 100.000,00
динара. Планирана средства за трошкове путовања у иностранство планирају се за
покриће трошкова путовања, а у циљу реализације пројекта.

15 00

Неутрошена средства донација из ранијих година – 100.000,00 динара

423
01 00
56 00
15 00

Услуге по уговору – укупно су планирана средства у износу од 1.849.375,00 динара.
Општи прихо ди и примања буџета – изво р 01 – 279.375,00 динар
Финансијска помоћ ЕУ – 795,000,00 динара
Неутрошена средства донација из ранијих година – 775.000,00 динара

423
01 00
56 00
15 00

Услуге по уговору – укупно су планирана средства у износу од 1.849.375,00 динара.
Општи приходи и примања буџета – извор 01 – 279.375,00 динар
Финансијска помоћ ЕУ – 795,000,00 динара
Неутрошена средства донација из ранијих година – 775.000,00 динара

4231

Административне услуге – планиране су у износу од 140.000,00 динара.
Ова средства ће се користити за трошкове превођења у складу са пројектом

56 00
15 00

Финансијска помоћ ЕУ – 70.000,00 динара
Неутрошена средства донација из ранијих година – 70.000,00 динара

4233

Услуге образовања и усавршавања запослених – планиране су у износу од
150.000,00 динара.

56 00
15 00

Финансијска помоћ ЕУ – 75.000,00 динара
Неутрошена средства донација из ранијих година – 75.000,00 динара

4234

Услуге информисања – планиране су у износу од 1.113.812,00 динара.
Ова средства ће се користити за трошкове услуга информисања – штампе, припреме
за штампу, дизајн и сл. за потребе и у складу са пројектом.
Општи приходи и примања буџета – извор 01 –133.812,00 динар
Финансијска помоћ ЕУ – 500.000,00 динара
Неутрошена средства донација из ранијих година – 480.000,00 динара

01 00
56 00
15 00
4235

Стручне услуге - планиране су у износу од 445.563.00 динара.
Ова средства ће се користити за трошкове различитих стручних услуга у складу са
пројектом

01 00
56 00
15 00

Општи прихо ди и примања буџета – изво р 01 –145.563,00 динар
Финансијска помоћ ЕУ –150,000,00 динара
Неутрошена средства донација из ранијих година – 150.000,00 динара

4235

Стручне услуге – планиране су у износу од 720.036.30 динара.
Ова средства ће се користити за трошкове различитих стручних услуга у складу са
пројектом
Општи приходи и примања буџета – извор 01 –65.028,00 динар
Финансијска помоћ ЕУ –150,000,00 динара
Неутрошена средства донација из ранијих година – 530.008,30 динара

01 00
56 00
15 00
424
01 00
56 00
15 00
424
56 00
15 00
4249

01 00
56 00
15 00
4249

56 00

Специјализов ане услуге – укупно су планирана средства у изно су о д 625.000,00
динара.
Општи прихо ди и примања буџета – изво р 01 –180.000,00 динар
Финансијска помоћ ЕУ – 265.000,00 динара
Неутрошена средства донација из ранијих година – 180.000,00 динара
Специјализоване услуге – укупно су планирана средства у износу од 445.000,00
динара.
Финансијска помоћ ЕУ – 265.000,00 динара
Неутрошена средства донација из ранијих година – 180.000,00 динара
Остале специјализоване услуге – планиране су у износу од 625.000,00 динара.
Ова средства ће се користити за трошко ве специјализо ваних услуга у складу са
пројектом
Општи прихо ди и примања буџета – изво р 01 –180.000,00 динар
Средства Европске Уније – 265.000,00 динара
Неутрошена средства донација из ранијих година – 180.000,00 динара
Остале специјализоване услуге – планиране су у износу од 445.000,00 динара.
Ова средства ће се користити за трошкове специјализованих услуга у складу са
пројектом
Средства Европске Уније – 265.000,00 динара

15 00

Неутрошена средства донација из ранијих година – 180.000,00 динара

515
56 00
15 00

Нематеријална имовина - планиране су у износу од 3.075.306.40 динара.
Финансијска помоћ ЕУ – 2.255.306.40 динара
Неутрошена средства донација из ранијих година – 820.000,00 динара

515

Нематеријална имовина – планиране су у износу од 1.419.339.70 динара.

56 00
15 00

Финансијска помоћ ЕУ – 599.339,70 динара
Неутрошена средства донација из ранијих година – 820.000,00 динара

5151

Нематеријална имовина - планиране су у износу од 3.075.306.40 динара.
Ова средства ће се користити за набавку нематеријалне имо вине у складу са
пројектом
Финансијска помоћ ЕУ – 2.255.306.40 динара
Неутрошена средства донација из ранијих година – 820.000,00 динара

56 00
15 00
5151

56 00
15 00

Нематеријална имовина – планиране су у износу од 1.419.339.70 динара.
Ова средства ће се користити за набавку нематеријалне имовине у складу са
пројектом
Финансијска помоћ ЕУ – 599.339.70 динара
Неутрошена средства донација из ранијих година – 820.000,00 динара

Укупно по изворима финансирања:
01 00
56 00
15 00

Општи приходи и примања буџета – извор 01
Финансијскак помоћ ЕУ
Неутрошена средства донација из ранијих година
УКУПНО ПРОЈЕКАТ

200.340,00 динара
5.390.306.40 динара
3.581.902,70 динара
9.172.549.10 динара

01 00
56 00
15 00

Општи приходи и примања буџета – извор 01
Финансијскак помоћ ЕУ
Неутрошена средства донација из ранијих година
УКУПНО ПРОЈЕКАТ

200.340,00 динара
3.734.339.70 динара
3.581.902,70 динара
7.516.582.40 динара

РАЗДЕО 12 ГЛАВА 01
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 31.12.2019. године – 23 месеца.
Секретаријат прекограничног програма ИПА Мађарска – Србија је на основу захтева мађарског
партнера који је поднео Покрајински завод за заштиту природе као водећи партнер на пројекту,
анексом уговора од 01.07.2019. године трајање пројекта продужио до 31.12.2019. године.
Продужење за одобрено обзиром да је дошло до непредвиђених околности измене законске
регулативе Републике Мађарске од утицаја на реализацију пројекта, које је значајно успорило и
делом и обуставило активности предвиђене пројектом.
Сходно правила ИПА програма - роковима за извештавање и рефундацију средстава, извештај за
задњи период ће се подносити у 2020. години, а све активности бити завршене са 31.12.2019.
године. Сходно претходном, средства рефундације за задњи извештајни период бити уплаћена
током 2020. године на наменски девизни подрачун Покрајинског завода за заштиту природе као
водећег партнера на пројекту. Након извршене уплате Покрајински завод за заштиту природе ће
извршити рефундацију средстава осталим пројектним партнерима и поврат средстава (извор
финансирања 01 00 Општи приходи и примања из буџета) које је обезбедила Влада АП Војводине –
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине током трајања пројекта за
спровођење пројекта.
Управа за трезор ће по основу трансфера средстава (рефундација и поврат) у 2020. години наплатити
трошкови платног промета и банкарских услуга.
Поврат средстава ће бити извршен одмах по пријему средстава са рачуна бр. 840-1531764-17
средства на рачун извршења буџета.
Распоред средстава у укупном износу од 10.788.960.00 динара распоређују се по економским
класификацијама на следећи начин:
Распоред средстава у укупном износу од 10.474.765,94 динара распоређују се по економским
класификацијама на следећи начин:
512
56 00
15 00

Машине и опрема – укупно су планирана средства у износу од 4.950.000,00 динара.
Финансијска помоћ ЕУ – 4.250.000,00 динара
Неутрошена средства донација из ранијих година – 700.000,00 динара

512
56 00
15 00

Машине и опрема – укупно су планирана средства у износу од 4.800.000,00 динара.
Финансијска помоћ ЕУ – 4.250.000,00 динара
Неутрошена средства донација из ранијих година – 550.000,00 динара

5122

56 00
15 00

Административна опрема - планиране су у износу од 4.800.000,00 динара.
Ова средства ће се користити за набавку административне опреме у складу са
пројектом
Финансијска помоћ ЕУ – 4.250.000,00 динара
Неутрошена средства донација из ранијих година – 550.000,00 динара

515
56 00
15 00

Нематеријална имовина - планиране су у износу од 4.938.960.00 динара.
Финансијска помоћ ЕУ – 4.217.109.60 динара
Неутрошена средства донација из ранијих година – 721.850,40 динара

515
56 00
15 00

Нематеријална имовина – планиране су у износу од 4.774.765,94 динара.
Финансијска помоћ ЕУ – 4.217.109.60 динара
Неутрошена средства донација из ранијих година – 557.656,34 динара

5151

Нематеријална имовина - планиране су у износу од 4.938.960.00 динара.
Ова средства ће се користити за набавку нематеријалне имо вине у складу са
пројектом
Финансијска помоћ ЕУ – 4.217.109,60 динара
Неутрошена средства донација из ранијих година – 721.850.40 динара

56 00
15 00
5151

56 00
15 00

Нематеријална имовина - планиране су у износу од 4.774.765,94 динара.
Ова средства ће се користити за набавку нематеријалне имовине у складу са
пројектом
Финансијска помоћ ЕУ – 4.217.109.60 динара
Неутрошена средства донација из ранијих година – 557.656,34 динара

Укупно по изворима финансирања:
56 00

Финансијска помоћ ЕУ

9.317.109.60 динара

15 00

Неутрошена средства донација из ранијих година

1.417.850,40 динара

УКУПНО ПРОЈЕКАТ

10.788.960,00 динара

56 00

Финансијска помоћ ЕУ

9.317.109.60 динара

15 00

Неутрошена средства донација из ранијих година

1.157.656,34 динара

УКУПНО ПРОЈЕКАТ

10.474.765,94 динара

Раздео 12 Глава 01
ПРОГРАМ 0405 ЗАШТИТА ПРИРОДЕ
ПРОЈЕКАТ 4011 „Управљање инванзивним биљним врстама у сливу реке Саве“ SAVA TIES DTP 2096-2.3
ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 560 - Заштита животне средине некласификована на другом
месту
Покрајински завод за заштиту природе је у 2017. године (дана 26.05.2017. године) потписао
обавезујући партнерски уговор за реализацију пројеката: „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“. У марту
2018. године Заједничког секретаријата програма је доставио потврду да је пројекат прихваћен одобрен.
Пројекат је финансиран из прекограничног програма Interreg - IPA Danube transnational progremme.
Покрајински завод за заштиту природе је IPA партнер 3 у пројекту. Приоритет пројекaта јесте заштита
животне средине и биодиверзитета. Основни циљ пројекта је успешнија контрола инвазивних врста
у савском сливу, што пре свега захтева сарадњу и размену података између организација које
управљају природним добрима у сливу реке Саве и имају законску обавезу да планирају и
примењују мере активне заштите природе. Овај циљ ће се остварити разменом података о
распрострањењу инвазивних врста, израдом протокола за њихово праћење, применом различитих
мера сузбијања на пилот подручјима и разменом стечених искустава, промоцијом и јачањем јавне
свести о значају и последицама ширења инвазивних врста. Уговорна вредност пројекта
„Управљање инвазивним бињним врстама у сливу реке Саве SAVATIES DTP2-096-2.3“ – „Preserving
Sava River Basin Habitats through Transnational Management of Invasive Alien Species“ износи укупно
ЕУР 139.000,00 од чега су средства ЕУ ЕУР 118.150,00 а дорпинос Покрајинског завода за заштиту
природе је ЕУР 20.850,00 .
У пројекту учествује 8 пројектних партнера (укључивши и ПЗЗП) из Аустрије, Немачке, Словеније,
БиХ, Хрватске и Србије. Водећи партнер је организација „ЕURONATUR“ из Немачке.
Пројекат ће трајати од 01.06.2018. до 31.05.2021. године – 36 месеци.
Распоред средстава у укупном износу од 9.112.485,00 динара распоређују се по економским
класификацијама на следећи начин:
Распоред средстава у укупном износу од 7.608.562,39 динара распоређују се по економским
класификацијама на следећи начин:
421
Стални трошкови - укупно планирана средства износе 180.000,00 динара
01 00
Општи прихо ди и примања буџета – изво р 01 – 50.000,00 динара
56 00
Финансијска помоћ ЕУ – 65.000,00 динара
15 00
Неутрошена средства донација из ранијих година – 65.000,00 динара
421
01 00
56 00
15 00

Стални трошкови - укупно планирана средства износе 153.000,00 динара
Општи приходи и примања буџета – извор 01 – 23.000,00 динара
Финансијска помоћ ЕУ – 65.000,00 динара
Неутрошена средства донација из ранијих година – 65.000,00 динара

4211
01 00
56 00

Трошкови платног промета и банкарских услуга – 150.000,00 динара
Општи прихо ди и примања буџета – изво р 01 – 50.000,00 динара
Финансијска помоћ ЕУ – 50.000,00 динара

15 00

Неутрошена средства донација из ранијих година – 50.000,00 динара

4211
01 00
56 00
15 00

Трошкови платног промета и банкарских услуга – 123.000,00 динара
Општи приходи и примања буџета – извор 01 – 23.000,00 динара
Финансијска помоћ ЕУ – 50.000,00 динара
Неутрошена средства донација из ранијих година – 50.000,00 динара

4215
56 00
15 00

Трошкови осигурања – 30.000,00 динара
Финансијска помоћ ЕУ – 15.000,00 динара
Неутрошена средства донација из ранијих година – 15.000,00 динара

422

Трошкови путовања - укупно су планирана средства у износу од 1.100.000,00

56 00
15 00

динара
Финансијска помоћ ЕУ – 350.000,00 динара
Неутрошена средства донација из ранијих година – 750.000,00 динара

422

Трошкови путовања – укупно су планирана средства у износу од 900.000,00

56 00
15 00

динара
Финансијска помоћ ЕУ – 350.000,00 динара
Неутрошена средства донација из ранијих година – 550.000,00 динара

4221

56 00
15 00
4221

56 00
15 00
4222

56 00
15 00
4222

56 00
15 00

Трошкови службених путовања у земљи-планирани су у износу од 200.000,00 динара.
Планирана средства за трошкове путовања у земљи планирају се за покриће трошкова
путовања, а у циљу реализације пројеката
Финансијска помоћ ЕУ – 50.000,00 динара
Неутрошена средства донација из ранијих година – 150.000,00 динара
Трошкови службених путовања у земљи-планирани су у износу од 150.000,00 динара.
Планирана средства за трошкове путовања у земљи планирају се за покриће трошкова
путовања, а у циљу реализације пројеката
Финансијска помоћ ЕУ – 50.000,00 динара
Неутрошена средства донација из ранијих година – 100.000,00 динара
Трошкови службених путовања у иностранство - планирана су средства у износу од
900.000,00 динара. Планирана средст ва за трошкове путовања у иностранство
утро шиће се за дневнице, трошко ве прево за и друге тро шко ве путо вања у
иностранство а у циљу реализације пројекта
Финансијска помоћ ЕУ – 300.000,00 динара
Неутрошена средства донација из ранијих година – 600.000,00 динара
Трошкови службених путовања у иностранство – планирана су средства у износу од
750.000,00 динара. Планирана средства за трошкове путовања у иностранство
утрошиће се за дневнице, трошкове превоза и друге трошкове путовања у
иностранство а у циљу реализације пројекта
Финансијска помоћ ЕУ – 300.000,00 динара
Неутрошена средства донација из ранијих година – 450.000,00 динара

423
01 00
56 00
15 00

Услуге по уговору – укупно су планирана средства у износу од 3.537.500,00 динара.
Општи прихо ди и примања буџета – изво р 01 –1.250.000,00 динар
Финансијска помоћ ЕУ – 1.287.500,00 динара
Неутрошена средства донација из ранијих година – 1.000.000,00 динара

423
01 00
56 00
15 00

Услуге по уговору – укупно су планирана средства у износу од 3.001.500,00 динара.
Општи приходи и примања буџета – извор 01 –1.200.000,00 динар
Финансијска помоћ ЕУ – 1.287.500,00 динара
Неутрошена средства донација из ранијих година – 514.000,00 динара

4233

Услуге образовања и усавршавања запослених – планиране су у износу од 600.000,00
динара.
Ова средства ће се користити за трошкове котизација, услуга образовања и
усавршавања запослених у складу са пројектом
Финансијска помоћ ЕУ – 500.000,00 динара
Неутрошена средства донација из ранијих година – 100.000,00 динара

56 00
15 00
4234

56 00
15 00
4235

01 00
56 00
15 00
4235

01 00
56 00
15 00
4236

01 00
56 00
15 00

Услуге информисања – планиране су у износу од 512.500,00 динара. Ова средства ће се
користити за трошкове штампе и припреме за штампу различитих материјала и др.
услуга информисања у складу са пројектом
Финансијска помоћ ЕУ – 200.000,00 динара
Неутрошена средства донација из ранијих година – 312.500,00 динара
Стручно услуге - планиране су у износу од 1.737.500,00 динара.
Ова средства ће се користити за трошкове различитих стручних услуга у складу са
пројектом
Општи прихо ди и примања буџета – изво р 01 – 812.500,00 динар
Финансијска помоћ ЕУ – 462.500,00 динара
Неутрошена средства донација из ранијих година – 462.500,00 динара
Стручно услуге – планиране су у износу од 1.375.500,00 динара.
Ова средства ће се користити за трошкове различитих стручних услуга у складу са
пројектом
Општи приходи и примања буџета – извор 01 – 812.500,00 динар
Финансијска помоћ ЕУ – 462.500,00 динара
Неутрошена средства донација из ранијих година – 100.500,00 динара
Услуге за домаћинство и угоститељство - планиране су у износу од 687.500,00
динара. Ова средства ће се користити за трошкове услуга за домаћинство и
угоститељство у складу са пројектом
Општи прихо ди и примања буџета – изво р 01 – 437.500,00 динар
Финансијска помоћ ЕУ – 125.000,00 динара
Неутрошена средства донација из ранијих година – 125.000,00 динара

4236

01 00
56 00
15 00
424
01 00
15 00
424
01 00
15 00
4246

00 01
15 00

Услуге за домаћинство и угоститељство – планиране су у износу од 505.400,00
динара. Ова средства ће се користити за трошкове
услуга за домаћинство и
угоститељство у складу са пројектом
Општи приходи и примања буџета – извор 01 – 379.400,00 динар
Финансијска помоћ ЕУ – 125.000,00 динара
Неутрошена средства донација из ранијих година – 1.000,00 динара
Специјализоване услуге - укупно су планирана средства у износу од 1.450.000,00
динара.
Општи прихо ди и примања буџета – изво р 01 – 700.000,00 динар
Неутрошена средства донација из ранијих година – 750.000,00 динара
Специјализоване услуге – укупно су планирана средства у износу од 1.400.000,00
динара.
Општи приходи и примања буџета – извор 01 – 650.000,00 динар
Неутрошена средства донација из ранијих година – 750.000,00 динара
Услуге о чувања животне средине, науке и геодетске услуге - планирана су средст ва у
износу о д 1.450.000,00 динара. Ова средства користиће се за услуга очувања животне
средине и науке за потребе реализације пројекта
Општи прихо ди и примања буџета – изво р 01 – 700.000,00 динар
Неутрошена средства донација из ранијих година – 750.000,00 динара

00 01
15 00

Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге – планирана су средства у
износу од 1.400.000,00 динара. Ова средства користиће се за услуга очувања животне
средине и науке за потребе реализације пројекта
Општи приходи и примања буџета – извор 01 – 650.000,00 динар
Неутрошена средства донација из ранијих година – 750.000,00 динара

512
56 00
15 00

Mашине и опрема - укупно су планирана средства у износу о д 1.957.735,00 динара.
Финансијска помоћ ЕУ – 400.000,00 динара
Неутрошена средства донација из ранијих година – 1.557.735,00 динара

512
56 00
15 00

Mашине и опрема – укупно су планирана средства у износу од 1.274.912,39 динара.
Финансијска помоћ ЕУ – 400.000,00 динара
Неутрошена средства донација из ранијих година – 874.912,39 динара

5122

Административна о према – планирана се у износу о д 742.735,00 динара, за набавку
административне о преме (таблет, лаптоп и сл.) неопходне за рад запослених на
реализацији пројекта
Неутрошена средства донација из ранијих година – 742,735,00 динара

4246

15 00
5122

15 00

Административна опрема – планирана се у износу од 509.912,39 динара, за набавку
административне опреме (таблет, лаптоп и сл.) неопходне за рад запослених на
реализацији пројекта
Неутрошена средства донација из ранијих година – 509.912,39 динара

5124

56 00
15 00
5124

56 00
15 00

Опрема за заштиту животне средине – планирана се у износу од 1.215.000,00 динара,
за набавку опреме за заштиту животне средине нео пхо дне за рад запослених на
реализацији пројекта
Финансијска помоћ ЕУ – 400.000,00 динара
Неутрошена средства донација из ранијих година – 815.000,00 динара
Опрема за заштиту животне средине – планирана се у износу од 765.000,00 динара, за
набавку опреме за заштиту животне средине неопходне за рад запослених на
реализацији пројекта
Финансијска помоћ ЕУ – 400.000,00 динара
Неутрошена средства донација из ранијих година – 365.000,00 динара

Укупно по изворима финансирања:
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01 00

2.000.000,00 динара

56 00

Финансијска помоћ ЕУ

2.269.750,00 динара

15 00

Неутрошена средства донација из ранијих година

4.842.735,00 динара

УКУПНО ПРОЈЕКАТ

9.112.485,00 динара

01 00

Општи приходи и примања буџета

1.864.900,00 динара

56 00

Финансијска помоћ ЕУ

2.269.750,00 динара

15 00

Неутрошена средства донација из ранијих година

3.473.912,39 динара

УКУПНО ПРОЈЕКАТ

7.608.562,39 динара

Раздео 12 Глава 01
ПРОГРАМ 0405 ЗАШТИТА ПРИРОДЕ
ПРОЈЕКАТ 4012 „Регионалне смернице за екосистемске услуге“
ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА
560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту

Дана 23.08.2019. године Покрајински завод за заштиту природе потписао је Споразум о
партнерству бр. 81245963 „Регионалне смернице за екосистемске услуге“, Референтни број
пројекта: 18.2081.0-006.00 у оквиру споразума за пројекат Оpen Regional Fund – Примена
споразума из области биодиверзитета са DEUTSCHE GESELLSCHAT FUR INTERNATIONALE
ZUSAMMENARBEIT (GIZ), Dag – Hammarskjold-Weg 1-5 Eшборн, Немачка.
Средства намењена за реализацију пројекта „Регионалне смернице за екосистемске услуге“, што
је дефинисано чланом 1. Споразум о партнерству број: 04-2074/13 од 23.08.2019. године у износу
од 56.481,69 ЕУР односно 7.060.211,25 динара (курс ЕУР-а=125,00 динара). Од наведеног износа, у
циљу реализације уговорених обавеза у 2019. години планирана су средства у износу од 22.770,00
ЕУР односно 2.846.250,00 динара (курс ЕУР-а=125,00 динара), а у складу са чланом 5. став 6. и 61.

став 8. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016 и
113/2017).
Распоред средстава у укупном износу од 2.486.250,00 динара распоређују се по економским
класификацијама на следећи начин:
Распоред средстава у укупном износу од 5.891.757,86 динара распоређују се по економским
класификацијама на следећи начин:
423
06 00
15 00

Услуге по уговору – укупно су планирана средства у износу од 5.128.471.25 динара.
Донације од међународних организација– 4.022.221.25 динара
Неутрошена средства донација из ранијих година – 1.106.250,00 динара

423
06 00
15 00

Услуге по уговору – укупно су планирана средства у износу од 5.128.471.25 динара.
Донације од међународних организација – 4.022.221.25 динара
Неутрошена средства донација из ранијих година – 1.106.250,00 динара

4234

Услуге информисања - планиране су у износу од 550.000,00 динара.
Ова средства ће се користити за услуге припреме штампе и услуге штампе и остале
медијске услуге

06 00

Донације од међународних организација– 550.000,00 динара

4234

Услуге информисања – планиране су у износу од 750.000,00 динара.
Ова средства ће се користити за услуге припреме штампе и услуге штампе и остале
медијске услуге
Донације од међународних организација– 550.000,00 динара
Неутрошена средства донација из ранијих година – 200.000,00 динара

06 00
15 00
4235

Стручно услуге - планиране су у износу од 4.352.536.25 динара.
Ова средства ће се користити за трошкове различитих стручних услуга у складу са
пројектом

06 00
15 00

Донације од међународних организација– 3.246.286,25 динара
Неутрошена средства донација из ранијих година– 1.106.250.00 динара

4235

Стручно услуге – планиране су у износу од 4.632.536,25 динара.
Ова средства ће се користити за трошкове различитих стручних услуга у складу са
пројектом
Донације од међународних организација – 3.246.286,25 динара
Неутрошена средства донација из ранијих година– 1.386.250.00 динара

06 00
15 00
4236
06 00

Услуге за домаћинство и угоститељств о - планиране су у износу од 212.500,00
динара. Ова средства ће се користити за трошкове кетеринга у складу са пројектом.
Донације од међународних организација– 212.500,00 динара

