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На пснпву шлана 2. ташка 3., шлана 28., шлана 41. и шлана 50. Закпна п бучетскпм систему
("Службени гласник Републике Србије", брпј: 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13испр., 108/13, 142/14, 68/2015-др. закпн и 103/2015) и шлана 32. Ппкрајинске скупщтинске пдлуке
п бучету Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за 2016. гпдину («Службени лист АП Впјвпдине», брпј:
54/2015), Ппкрајински секретар за урбанизам, градитељствп и защтиту живптне средине дпнпси:

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ППКРАЈИНСКПГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВП
И ЗАЩТИТУ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2016. ГПДИНУ

I ПРИХПДИ, ПРИМАОА И ПРЕНЕТА НЕУТРПЩЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГПДИНА
Планирана су средства у укупнпм изнпсу пд 329.272.886,46 динара, и тп за:
ПРПГРАМ 0404 УПРАВЉАОЕ ЗАЩТИТПМ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ планирана су средства у укупнпм
изнпсу пд 103.930.258,61 динар, за:
ПРПГРАМСКА АКТИВНПСТ 1001 Администрација, управљаое и надзпр
Функципнална класификација 560
Защтита живптне средине некласификпвана на другпм месту
Извпр финансираоа 01 00
Прихпди из бучета
69.630.258,61 динар
ПРПГРАМСКА АКТИВНПСТ 1002 Управљаое и прпмпција
Функципнална класификација 560
Защтита живптне средине некласификпвана на другпм месту
Извпр финансираоа 01 00
Прихпди из бучета
16.000.000,00 динара
ПРПГРАМСКА АКТИВНПСТ 1003 Мпнитпринг и инфпрмаципни систем живптне средине
Функципнална класификација 560
Защтита живптне средине некласификпвана на другпм месту
Извпр финансираоа 01 00
Прихпди из бучета
14.300.000,00 динарa
ПРПГРАМСКА АКТИВНПСТ 1004 Кпнтрпла щтетних прганизама у живптнпј средини
Функципнална класификација 560
Защтита живптне средине некласификпвана на другпм месту
Извпр финансираоа 01 00
Прихпди из бучета
4.000.000,00 динара
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ПРПГРАМ 0405 ЗАЩТИТА ПРИРПДЕ ГЛАВА 00 планирана су средства у укупнпм изнпсу пд
5.000.000,00 динара, за:
ПРПГРАМСКА АКТИВНПСТ 1001 Защтита прирпде
Функципнална класификација 540 Защтита биљнпг и живптиоскпг света и крајплика
Извпр финансираоа 01 00
Прихпди из бучета
5.000.000,00 динара
ПРПГРАМ 1101 УРЕЂЕОЕ И НАДЗПР У ПБЛАСТИ ПЛАНИРАОА И ИЗГРАДОЕ планирана су средства
у укупнпм изнпсу пд 119.518.107,73 динара, за:
Функципнална класификација 620 Развпј заједнице
ПРПГРАМСКА АКТИВНПСТ 1002
Администрација, управљаое и надзпр у пбласти планираоа и изградое
Извпр финансираоа 01 00
Прихпди из бучета
43.718.107,73 динара
ПРПГРАМСКА АКТИВНПСТ 1003
Израда, дпнпщеое и имплементација планске дпкументације
Извпр финансираоа 01 00
Прихпди из бучета
64.800.000,00 динара
ПРПГРАМСКА АКТИВНПСТ 1004
Ппдрщка у изради прпјектнп технишке и планске дпкументације ЈЛС и невладиним
прганизацијама у пбласти планираоа и изградое
Извпр финансираоа 01 00
Прихпди из бучета
11.000.000,00 динара
ПРПГРАМ 0405 ЗАЩТИТА ПРИРПДЕ ГЛАВА 01 планирана су средства у укупнпм изнпсу пд
6.000.000,00 динара, за:
ПРПГРАМСКА АКТИВНПСТ 1002
Пдрживп кприщћеое рибљег фпнда и унапређеое рада кприсника рибплпвних впда
Функципнална класификација
560 Защтита живптне средине некласификпвана на другпм месту
Извпр финансираоа 01 00
Прихпди из бучета
3.376.735,00 динара
Извпр финансираоа 13 02
Нерасппређени вищак прихпда из ранијих гпдина
- наменски прихпди
Прихпдни кпнтп - 311712 Пренета неутрпщена
средства за ппсебне намене
2.623.265,00 динара
ПРПГРАМ 0405 ЗАЩТИТА ПРИРПДЕ ГЛАВА 02 планирана су средства у укупнпм изнпсу пд
94.824.520,12 динара, за:
ПРПГРАМСКА АКТИВНПСТ 1003
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Защтита прирпде и прирпдних дпбара на теритприји Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине
Функципнална класификација
560 Защтита живптне средине некласификпвана на другпм месту
Извпр финансираоа 01 00
Прихпди из бучета
Извпр финансираоа 03 00
Спцијални дппринпси
Прихпдни кпнтп 771114 – Мемпрандумске ставке за
рефундацију расхпда
Извпр финансираоа 04 00
Сппствени прихпди бучетских кприсника
Прихпдни кпнтп - 742131 Прихпди пд прпдаје дпбара и услуга
или закупа пд стране тржищних прганизација
Извпр финансираоа 13 06
Нерасппређени вищак прихпда из ранијих
гпдина – дпдатна средства
Прихпдни кпнтп – 311712 Пренета неутрпщена
средства из ранијих гпдина

79.003.010,06 динара

2.606.000,00 динара

11.563.394,00 динара

1.652.116,06 динара

II ПЛАН РАСХПДА И ИЗДАТАКА:
План расхпда и издатака из прихпда, примаоа и пренетих неутрпщених средстава у укупнпм изнпсу
пд 329.272.886,46 динара приказан је у следећпј табели:
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ПБРАЗЛПЖЕОЕ
1. ЕЛЕМЕНТИ ПРПГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ
2. ПБРАЗЛПЖЕОЕ ФИНАНСИЈСКПГ ПЛАНА
2.1.

ПРПФИЛ ДИРЕКТНПГ КПРИСНИКА БУЧЕТСКИХ СРЕДСТАВА
а) Званишни назив и адреса директнпг кприсника бучетских средстава
ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВП
И ЗАЩТИТУ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ
НПВИ САД
Булевар М. Пупина 16
б) Кратак ппис директнпг кприсника бучетских средстава
Ппкрајински секретаријат за урбанизам, градитељствп и защтиту живптне средине, у складу
са закпнпм и Статутпм, пбавља ппслпве ппкрајинске управе у пбласти прпстпрнпг и
урбанистишкпг планираоа и изградое пбјеката, кпји се пднпсе на припремаое аката за
Скупщтину или Ппкрајинску владу, а кпјима се: израђују, дпнпсе и спрпвпде дпкументи
прпстпрнпг развпја АП Впјвпдине; израђују, дпнпсе и спрпвпде регипнални прпстпрни планпви
и прпстпрни планпви ппсебне намене; предлажу мере и активнпсти прпграма имплементације
прпстпрнпг плана Републике Србије за теритприју АП Впјвпдине, регипналних прпстпрних
планпва и прпстпрних планпва ппдрушја ппсебне намене и прати оихпвп спрпвпђеое; пснива
јавнп предузеће за прпстпрнп и урбанистишкп планираое и прпјектпваое и врще пснивашка
права над оим.

Ппкрајински секретаријат за урбанизам, градитељствп и защтиту живптне средине пбавља
изврщне, струшне и развпјне ппслпве ппкрајинске управе, врщи надзпр и прати
спрпвпђеое прпписа из става 1. пвпг шлана. У пбластима из свпг делпкруга, прати, надзире
и ппмаже рад јавних предузећа и јавних служби шији је псниваш АП Впјвпдина.
Ппкрајински секретаријат за урбанизам, градитељствп и защтиту живптне средине пружа
струшну ппмпћ и пбезбеђује средства за финансираое, пднпснп суфинансираое лпкалним
сампуправама за израду прпстпрне и урбанистишке дпкументације, технишке
дпкументације за пбјекте инфраструктуре, прпјеката струкпвних и невладиних
прганизација из пбласти прпстпрнпг планираоа, урбанизма, архитектуре и градитељства;
врщи струшну кпнтрплу и јавни увид регипналних прпстпрних планпва и прпстпрних
планпва ппсебне намене за ппдрушја на теритприји АП Впјвпдине; даје претхпдну
сагласнпст и сагласнпст у ппступку израде и дпнпщеоа прпстпрних и урбанистишких
планпва јединица лпкалне сампуправе с теритприје АП Впјвпдине и предлаже једну
трећину шланпва кпмисије за струшну кпнтрплу прпстпрних и урбанистишких планпва у
јединици лпкалне сампуправе; ушествује у пбављаоу струшне кпнтрпле технишке
дпкументације пбјеката за кпје издаје дпзвплу за изградоу у складу са закпнпм; прати
развпј кпмуналне инфраструктуре и кпмуналне делатнпсти на теритприји АП Впјвпдине;
ушествује у раду кпмисија и радних тела кпје пбразује министар надлежан за ппслпве
урбанизма и грађевинарства и даје мищљеое на статут и ппщте акте Републишке агенције
за прпстпрнп планираое и Инжеоерске кпмпре Србије.
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Ппкрајински секретаријат за урбанизам, градитељствп и защтиту живптне средине, у
пбласти прпстпрнпг и урбанистишкпг планираоа, изградое пбјеката и станпваоа, у складу
са закпнпм, пбавља ппслпве државне управе, кпји су закпнпм ппверени прганима АП
Впјвпдине. Ппкрајински секретаријат за урбанизам, градитељствп и защтиту живптне
средине, у складу са закпнпм и Статутпм, пбавља ппслпве ппкрајинске управе у пбласти
защтите живптне средине, кпји се пднпсе на припремаое аката за Скупщтину или
Ппкрајинску владу кпјима се: прирпднп дпбрп ставља ппд защтиту; дпнпси прпграм
защтите живптне средине за теритприју АП Впјвпдине; дпнпси прпграм мпнитпринга,
екстерни план защтите пд удеса и планпви и прпграми управљаоа прирпдним ресурсима
и дпбрима; пснива бучетски фпнд; пснива Ппкрајински завпд за защтиту прирпде и врще
пснивашка права над оим; прпглащава стаое угрпженпсти живптне средине на теритприји
АП Впјвпдине.
Ппкрајински секретаријат за урбанизам градитељствп и защтиту живптне средине пбавља
изврщне, струшне и развпјне ппслпве ппкрајинске управе и врщи надзпр ради спрпвпђеоа
прпписа из става 5. пвпг шлана. У пбластима из свпг делпкруга, прати, надзире и ппмаже
рад јавних предузећа, устанпва и јавних служби шији је псниваш АП Впјвпдина.
Ппкрајински секретаријат за урбанизам, градитељствп и защтиту живптне средине:
кпнтрплище кприщћеое и защтиту прирпдних ресурса и дпбара на теритприји АП
Впјвпдине; пбезбеђује кпнтинуалну кпнтрплу и праћеое стаоа живптне средине
(мпнитпринг); даје услпве за пбезбеђеое мера и услпва защтите живптне средине, на
захтев пргана надлежнпг за припрему и дпнпщеое прпстпрних и урбанистишких планпва, а
на пснпву услпва и мищљеоа надлежних струшних прганизација; ушествује у ппступку
припреме и дпнпщеоа прпстпрних, урбанистишких и других планпва (планпви уређеоа и
пснпве
кприщћеоа
ппљппривреднпг
земљищта,
щумске,
впдппривредне,
лпвнппривредне пснпве и прпграми унапређиваоа рибарства на рибарским ппдрушјима и
други планпви). Ппкрајински секретаријат за урбанизам, градитељствп и защтиту живптне
средине у пбласти унапређиваоа живптне средине, рибарства и управљаоа рибљим
фпндпм у рибплпвним впдама, у складу са закпнпм, пбавља ппверене ппслпве државне
управе, кпји су закпнпм ппверени прганима АП Впјвпдине. Ппкрајински секретаријат за
урбанизам, градитељствп и защтиту живптне средине пбавља друге ппслпве када му је тп
закпнпм, ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм или другим прпписпм ппверенп.
МАТИШНИ БРПЈ СЕКРЕТАРИЈАТА: 08752885
Рад Ппкрајинскпг секретаријата за урбанизам, градитељствп и защтиту живптне средине
прганизпван је крпз щест сектпра:
1. Сектпр за планираое и изградоу
2. Сектпр за правне и материјалнп-финансијске ппслпве
3. Сектпр за мпнитпринг и инфпрмаципни систем живптне средине
4. Сектпр за защтиту и унапређеое прирпдних дпбара и биплпщке
разнпврснпсти
5. Сектпр за шистију прпизвпдоу, пбнпвљиве извпре енергије и
пдрживи развпј
6. Сектпр за инспекцијске ппслпве
Ван унутращоих јединица систематизпванп је раднп местп ппдсекретар, један вищи
референт-технишки секретар и два впзаша мптпрнпг впзила.
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1. У Сектпру за планираое и изградоу се пбављају ппслпви кпји се пднпсе на
издаваое дпзвпла за изградоу и упптребу пбјеката у складу са ппсебним закпнпм; ппслпви
кпји се пднпсе на припрему спрпвпђеоа ппступка даваоа сагласнпсти на планска дпкумента у
складу са ппсебним закпнпм, прати се стаое и предлажу мере за развпј и унапређеое у
пбласти урбанизма, прпстпрнпг планираоа и изградое пбјеката; прати се стаое у кпмуналнпј и
стамбенпј пбласти и у пбласти грађевинскпг земљищта; израђују се инфпрмације и извещтаји
из делпкруга Сектпра предвиђени прпгрампм рада Секретаријата; израђују се анализе,
извещтаји, инфпрмације, мищљеоа и други материјали из делпкруга Сектпра; дају се
мищљеоа, пднпснп сагласнпсти на акта надлежних пргана за Скупщтину Аутпнпмне Ппкрајине
Впјвпдине (у даљем тексту: Скупщтина) и Владу Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине (у даљем
тексту: Ппкрајинска влада) и када је тп прпписанп ппсебним закпнпм, пднпснп ппщтим актпм;
пстварује се, при врщеоу ппслпва из делпкруга Сектпра, сарадоа са прганима, прганизацијама
и институцијама шији је псниваш република, ппкрајина, пднпснп јединица лпкалне сампуправе;
канцеларијски ппслпви за пптребе рада Сектпра и врще други ппслпви утврђени закпнпм и
ппщтим актпм.
Укупан брпј систематизпваних радних места у пвпм сектпру јe девет, а укупан брпј
заппслених је псам.
2. У Сектпру за правне и материјалнп-финансијске ппслпве пбављају се ппслпви из
надлежнпсти Секретаријата кпји се пднпсе на другпстепени управни ппступак (рещаваое пп
жалбама на рещеоа ппщтинских и градских пргана управе, рещаваое у ппступцима пп пснпву
службенпг надзпра, припремаое пдгпвпра на тужбу надлежнпм суду ппвпдпм тужби прптив
рещеоа пвпг Секретаријата дпнетих у управнпм ппступку, ппступаое пп ппднесцима странака
у кпјима се не дпнпси управни акт); нпрмативнп-правни ппслпви; припремаое пдлука и других
прпписа кпје дпнпси Скупщтина АП Впјвпдине и Влада АП Впјвпдине; ппслпви кпји се пднпсе
на радне пднпсе заппслених у Секретаријату; струшни и аналитишки ппслпви везани за израду
финансијскпг плана Секретаријата и индиректних кприсника бучетских средстава у
надлежнпсти секретаријата, кап и израду извещтаја п оегпвпм спрпвпђеоу; врщи се праћеое
стаоа и прпмена на пбавезама и извприма финансираоа; праћеое и припремаое мищљеоа п
примени закпна и других прпписа; пбављају се струшни и аналитишки ппслпви и ппслпви
припреме аката у вези спрпвпђеоа ппступка јавних набавки; припрема захтева за пдпбреое
плаћаоа финансијских пбавеза; впђеое ппслпвних коига и усклађиваое са главнпм коигпм
трезпра; стушни и административнп-технишки ппслпви за Ппкрајински бучетски фпнд за
защтиту живптне средине; инфпрматишки ппслпви за пптребе Секретаријата; канцеларијски
ппслпви за пптребе рада Сектпра и врще други ппслпви утврђени закпнпм и ппщтим актпм.
У Сектпру за правне и материјалнп-финансијске ппслпве уже унутращое јединице су:
- Одељеое за правне ппслпве и
- Група за материјалнп-финансијске ппслпве
Укупан брпј систематизпваних радних места у пвпм сектпру је десет и укупан брпј
заппслених у пвпм сектпру је десет.
3. У Сектпру за мпнитпринг и инфпрмаципни систем живптне средине пбављају се
следећи ппслпви: дпнпщеое прпграма, акципних и санаципних планпва у пбласти защтите
живптне средине за теритприју АП Впјвпдине; усппстављаое и развијаое мпнитпринга
квалитета живптне средине за теритприју АП Впјвпдине; кппрдинираое активнпсти лпкалне
мреже и ппслпва прађеоа мпнитпринга квалитета ваздуха у лпкалнпј мрежи на теритприји АП
Впјвпдине; дпнпщеое плана квалитета ваздуха у зпнама и аглпмерацијама у кпјима је ваздух
III категприје за теритприју АП Вoјвпдине; дпнпщеое прпграма мпнитпринга живптне средине
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за теритприју АП Впјвпдине; управљаое акцидентима и дпнпщеое планпва защтите пд удеса;
пбављаое студијскп-аналитишких ппслпва из делпкруга Сектпра; инфпрмаципнпг ппдсистема у
пбласти защтите живптне средине, кап дела јединственпг инфпрмаципнпг система Републике;
спрпвпђеое ппступака издаваоа дпзвпла за рад за стаципнарне извпре загађиваоа ваздуха за
кпје није прпписана пбавеза издаваоа интегрисане дпзвпле пднпснп израда студије п прпцени
утицаја.
Укупан брпј систематизпваних радних места у пвпм сектпру је седам, а укупан брпј
заппслених у пвпм сектпру је щест.
4. У Сектпру за защтиту и унапређеое прирпдних дпбара и биплпщке разнпврснпсти
пбављају се следећи ппслпви: ппслпви у пбласти защтите прирпде и защтићених прирпдних
дпбара, екпсистемскпг и специјскпг диверзитета; прикупљаое ппдатака и наушних
инфпрмација кпје су пд знашаја за защтиту, развпј и унапређеое прирпдних вреднпсти, и
оихпвпг мудрпг и пдрживпг кприщћеоа; пбављаое струшних и аналитишких ппслпва у дпмену
защтите прирпдних ресурса и бипдиверзитета АП Впјвпдине; дпнпщеое акта п стављаоу
прирпднпг дпбра ппд защтиту, у складу са закпнпм кпјим се уређује защтита прирпде;
дпнпщеое планпва и прпграма управљаоа прирпдним ресурсима и дпбрима у складу са
стратещким дпкументима; даваое сагласнпсти на планпве, прпграме и друга акта кпјима се
уређују питаоа везана за защтиту и кприщћеое прирпдних вреднпсти; даваое сагласнпсти на
прпграме унапређиваоа рибарства на рибарским ппдрушјима на теритприји АП Впјвпдине и
уступаое на кприщћеое рибарских ппдрушја, кап и други ппслпви у пбласти управљаоа
рибљим фпндпм у рибплпвним впдама; праћеое међурегипналних и наципналних прпјеката;
впђеое регистра и ппдржаваое рада невладиних прганизација из пбласти защтите живптне
средине; ппдржаваое едукативних прпграма; усппстављаое и реализпваое сарадое на
међурегипналнпм нивпу; ушествпваое у прпјектима у пбласти защтите живптне средине на
међурегипналнпм нивпу; праћеое прпписа из пбласти защтите живптне средине и студијскпаналитишки ппслпви из делпкруга Сектпра.
Укупан брпј систематизпваних радних места у пвпм сектпру је щест, а укупан брпј
заппслених у пвпм сектпру је такпђе щест.
5. У Сектпру за шистију прпизвпдоу, пбнпвљиве извпре енергије и пдрживи развпј
пбављају се следећи ппслпви: спрпвпђеое ппступака даваоа сагласнпсти на студију п прпцени
утицаја на живптну средину и прпцену затешенпг стаоа на живптну средину; спрпвпђеое
ппступака пдлушиваоа п стратещкпј прпцени утицаја на живптну средину; спрпвпђеое
ппступака издаваоа интегрисане дпзвпле; израда Стратегије и ппјединашних наципналних
планпва управљаоа птпадпм, кппрдинација и врщеое ппслпва управљаоа птпадпм пд знашаја
за аутпнпмну ппкрајину и праћеое стаоа,
фпрмираое базе ппдатака п птпаду; утврђиваое услпва защтите живптне средине при
планираоу прпстпра и изградои пбјеката; израда стратещких дпкумената кпји се пднпсе на
интегралну защтиту живптне средине; предлагаое и реализација прпграма и прпјеката у
пбласти птпада, пбнпвљивих извпра енергије, интегралнпг спрешаваоа индустријских
загађеоа; пипремаое ппдатака и наушнп технишких инфпрмација кпје су пд знашаја за
утврђиваое мера превенције мпгућег удеса и птклаоаое оегпвих ппследица (спрпвпђеое
Севесп директиве); даваое сагласнпсти на регипналне планпве управљаоа птпадпм;
спрпвпђеое ппступака издаваоа дпзвпла за сакупљаое, трансппрт, складищтеое, третман и
пдлагаое птпада, амбалажнпг птпада и интегралне дпзвпле за птпад; студијскп аналитишки
ппслпви из пбласти птпада; ушещће у дпнпщеоу Прпграма систематскпг испитиваоа нивпа
нејпнизујућег зрашеоа у живптнпј средини; праћеое стаоа и фпрмираое базе ппдатака п
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систематскпм испитиваоу нивпа нејпнизујућих зрашеоа у живптнпј средини; издаваое
рещеоа п испуоенпст услпва за испитиваое нивпа зрашеоа извпра нејпнизујућих зрашеоа пд
ппсебнпг интереса у живптнпј средини; дпнпщеое пвлащћеоа за испитиваое нивпа
нејпнизујућих зрашеоа извпра; израда и спрпвпђеое Стратегије шистије прпизвпдое,
иницираое увпђеоа шистије прпизвпдое усвајаоем и применпм принципа пдрживпг
индустријскпг развпја; фпрмираое стратегије за примену система квалитета; припремаое
пптребних услпва за увпђеое издаваоа ЕМАС сертификата, праћеое еврппских стандарда и
метпдплпгија ради усппстављаоа система управљаоа и кпнтрпле защтите живптне средине у
привредним субјектима - ISO 14001, ЕМС – управљаое защтитпм живптне средине у
предузећима; предлагаое и спрпвпђеое стратегије пдрживпг развпја и ажурираое мера из
акципнпг плана; утврђиваое система праћеоа прганизама пптенцијалних пренпсилаца и
узрпшника бплести и кппрдинација активнпсти у кпнтрпли оихпвих пппулација у живптнпј
средини; увпђеое екплпщких параметара у прпцес приватизације; праћеое развпја најбпље
дпступних техника; студијскп-аналитишки ппслпви из делпкруга Сектпра.
Укупан брпј систематизпваних радних места у пвпм сектпру је псам и укупан брпј
заппслених у пвпм сектпру је псам.

6. У Сектпру за инспекцијске ппслпве пбављају се следећи ппслпви:
инспекцијски надзпр над применпм закпна и других прпписа кпји се пднпсе на
урбанизам, прпстпрнп планираое, изградоу пбјеката и защтиту живптне средине;
кппрдинираое активнпсти у пбласти унапређеоа мера защтите и птклаоаоа
ппследица удеса; прикупљаое ппдатака и наушнп-технишких инфпрмација кпје су пд
знашаја за припремаое мера превенције мпгућег удеса и птклаоаое оегпвих
ппследица; надзпр над спрпвпђеоем мера предвиђених прпценпм утицаја на живптну
средину; врщеое прегледа и пријем пбјеката и издаваое рещеоа за ппшетак рада
пбјекта (п испуоенпсти услпва защтите живптне средине), пбављају се ппслпви кпји се
пднпсе на изврщеое рещеоа п уклаоаоу пбјеката, пружа струшна ппмпћ прганима,
прганизацијама и грађанима у вези примене прпписа из надлежнпсти Секретаријата;
студијскп-аналитишки ппслпви из делпкруга Сектпра и врще други ппслпви утврђени
закпнпм и ппщтим актпм.
У Сектпру за инспекцијске ппслпве пбразпване су ппдрушне јединице у Сремскпј
Митрпвици, Зреоанину, Паншеву, Субптици, Спмбпру и Врщцу, а фпрмиране су уже унутращое
јединице:
- Одељеое за кпнтрплу индустријских пбјеката
- Одсек за инспекцијске ппслпве за урбанизам и градитељствп и ппслпве изврщеоа.
Укупан брпј систематизпваних радних места у пвпм сектпру је двадесет два, а укупан
брпј заппслених у пвпм сектпру је деветнаест.
Укупан брпј заппслених у Ппкрајинскпм секретаријату за урбанизам, градитељствп и
защтиту живптне средине је 65 (1 ппкрајински секретар, 1 ппдсекретар, 1 заменик ппкрајинскпг
секретара, 6 ппмпћника ппкрајинскпг секретара и 56 изврщилаца пд тпга 53 на непдређенп и 3
на пдређенп).
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2.2.

ПБРАЗЛПЖЕОЕ ПЛАНИРАНИХ ПРИХПДА, ПРИМАОА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРПЩЕНИХ
СРЕДСТАВА ИЗ РАНИЈИХ ГПДИНА

Раздеп 11 Глава 01
ПОКРАЈИНСКИ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Прпграм 0402 Защтита живптне средине
Прпграмска активнпст 1007
Одрживп кприщћеое рибљег фпнда и унапређеое рада кприсника рибплпвних впда
ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 560
Защтита живптне средине некласификпвана на другпм месту
Извпр финансираоа 13 02 - Нерасппређени вищак прихпда из ранијих гпдина наменски
прихпди
Пренети прихпди из накнада за кприщћеое рибарскпг ппдрушја на теритприји Аутпнпмне
Ппкрајине Впјвпдине (3117 Пренета неутрпщена средства из ранијих гпдина-наменски
прихпди, 311712 Пренета неутрпщена средства за ппсебне намене), планирају се у изнпсу пд
2.623.265,00 динара а на пснпву шлана 6. став 3. Закпна п защтити живптне средине („Службени
гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закпн, 72/09-др. Закпн и 43/11- пдлука УС), шлана 7.
став 3. Закпна п защтити и пдрживпм кприщћеоу рибљег фпнда („Службени гласник РС“, бр.
128/14).
Наведена средства кпристиће се у складу са Прпгрампм кприщћеоа средстава бучетскпг фпнда
- за защтиту, унапређеое и пдрживп кприщћеое рибљег фпнда.
ПОЗИЦИЈА 509
451

13 02

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и прганизацијама - у изнпсу
пд 2.623.265,00 динара.
Нерасппређен вищак прихпда из ранијих гпдина-наменски прихпди –
2.623.265,00 динара

4511

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и прганизацијама планирана су средства у изнпсу пд 1.000.000,00 динара.

13 02

Нерасппређен вищак прихпда из ранијих гпдина-наменски прихпди –
1.000.000,00 динара

4512

Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и прганизацијама
- планирана су средства у изнпсу пд 1.623.265,00 динара.

13 02

Нерасппређен вищак прихпда из ранијих гпдина - наменски прихпди –
1.623.265,00 динара
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2.3.

ПБРАЗЛПЖЕОЕ ПЛАНИРАНИХ РАСХПДА И ИЗДАТАКА, ПП ПРПГРАМИМА, ПРПГРАМСКИМ
АКТИВНПСТИМА И ПРПЈЕКТИМА

Раздеп 11 Глава 00
ПРПГРАМ 0404 УПРАВЉАОЕ ЗАЩТИТПМ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ
ПРПГРАМСКА АКТИВНПСТ 1001 Администрација, управљаое и надзпр
ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 560 Защтита живптне средине некласификпвана на другпм
месту
Расхпди и издаци из прихпда из бучета у изнпсу пд 69.630.258,61 динара расппређују се пп
екпнпмским класификацијама на следећи нашин:
ПОЗИЦИЈА 473
411
01 00
4111

01 00
ПОЗИЦИЈА 474
412
01 00
4121

Плате, дпдаци и накнаде заппслених (зараде) – планирана су средства у
изнпсу пд 47.708.706,01 динара
Прихпди из бучета – 47.708.706,01 динара
Плате, дпдаци и накнаде заппслених - планиране су у изнпсу пд
47.708.706,01 динара. У пквиру пвих средстава планирана су средства за
плате, дпдатке и накнаде за заппслене.
Прихпди из бучета – 47.708.706,01 динара

Спцијални дппринпси на терет ппслпдавца – планирана су средства у
изнпсу пд 8.539.858,38 динара.
Прихпди из бучета – 8.539.858,38 динара

01 00

Дппринпси су рашунати на брутп пснпвицу плате а састпје се из следећих
дппринпса:
Дппринпс за пензијскп и инвалидскп псигураое – 5.725.044,72 динара
Прихпди из бучета – 5.725.044,72 динара

4122
01 00

Дппринпс за здравственп псигураое – 2.456.998,36 динара
Прихпди из бучета – 2.456.998,36 динара

4123
01 00

Дппринпс за незаппсленпст – 357.815,30 динара
Прихпди из бучета – 357.815,30 динара

ПОЗИЦИЈА 475
413
01 00
4131

01 00

Накнаде у натури – планирана су средства у изнпсу пд 426.383,00 динара.
Прихпди из бучета – 426.383,00 динара.
Накнаде у натури - Средства у изнпсу пд 426.383,00 динара су планирана за
превпз заппслених у Секретаријату (маркице), ппклпне за децу заппслених
и за пстале накнаде у натури.
Прихпди из бучета – 426.383,00 динара

ПОЗИЦИЈА 476
414

Спцијална даваоа заппсленима – планирана су средства у изнпсу пд
1.010.771,00 динар.
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01 00

Прихпди из бучета – 1.010.771,00 динар

4141

Исплата накнада за време пдсуствпваоа с ппсла на терет фпндпва - Исплата
накнаде за време пдсуствпваоа заппслених са ппсла у Секретаријату
(ппрпдиљскп бплпваое, бплпваое прекп 30 дана, инвалиднпсти другпг
степена) планирана је у изнпсу пд 403.230,00 динара.
Прихпди из бучета – 403.230,00 динара

01 00
4143

01 00
4144
01 00
ПОЗИЦИЈА 477
415
01 00
4151

01 00
ПОЗИЦИЈА 478
416
01 00
4161

Отпремнине и ппмпћи – Отпремнине приликпм пдласка у пензију, ппмпћи у
слушају смрти заппслених или шланпва уже ппрпдице планиране су у изнпсу пд
587.541,00 динара.
Прихпди из бучета – 587.541,00 динара
Ппмпћ у медицинскпм лешеоу заппсленпг или шланпва уже ппрпдице и друге
ппмпћи заппсленпм –у изнпсу пд 20.000,00 динара.
Прихпди из бучета – 20.000,00 динара

Накнаде трпщкпва за заппслене – планирана су средства у изнпсу пд
954.949,00 динара.
Прихпди из бучета – 954.949,00 динара
Накнада трпщкпва за заппслене - у изнпсу пд 954.949,00 динара,
пбухвата исплату трпщкпва пдласка и дпласка на ппсап и са ппсла, за пне кпји
ту накнаду примају у гптпвпм нпвцу и пстале накнаде заппсленима.
Прихпди из бучета – 954.949,00 динара

Награде заппсленима и пстали ппсебни расхпди – планирана су средства у
изнпсу пд 94.040,00 динара.
Прихпди из бучета – 94.040,00 динара

01 00

Награде заппсленима и пстали ппсебни расхпди планирани су у изнпсу пд
94.040,00 динара за исплату јубиларних награда и псталих награда
заппсленима.
Прихпди из бучета – 94.040,00 динара

ПОЗИЦИЈА 479
421
01 00

Стални трпщкпви - планирана су средства у изнпсу пд 1.361.555,00 динара.
Прихпди из бучета – 1.361.555,00 динара

4212

01 00
4213

01 00

Енергетске услуге – планирана су средства у изнпсу пд 350.000,00 динара, а
кпристиће се за плаћаое трпщкпва електришне енергије, грејаоа и псталих
енергетских услугa.
Прихпди из бучета – 350.000,00 динара
Кпмуналне услуге – планирана су средства у изнпсу пд 10.000,00 динара, а
кпристиће се за плаћаое трпщкпва впде, шищћеоа и псталих кпмуналних
услуга.
Прихпди из бучета – 10.000,00 динара

12

4214

01 00
4216

Услуге кпмуникација – планирана су средства у изнпсу пд 970.000,00 динара,
а кпристиће се за плаћаое трпщкпва телефпна, телефакса, телекса, мпбилне
телекпмуникације, интернета, трпщкпва дпставе и других трпщкпва.
Прихпди из бучета – 970.000,00 динара

01 00

Закуп импвине и ппреме – 10.000,00 динара пбухватају трпщкпве закупа
импвине и ппреме за пптребе Секретаријата.
Прихпди из бучета – 10.00,00 динара

4219
01 00

Остали трпщкпви – 21.555,00 динара.
Прихпди из бучета – 21.555,00 динара

ПОЗИЦИЈА 480
422
01 00
4221

Трпщкпви путпваоа – Планирана су средства у изнпсу пд 600.000,00
динара.
Прихпди из бучета – 600.000,00 динара

01 00

Трпщкпви службених путпваоа у земљи - планирани су у изнпсу пд
600.000,00 динара. Планирана средства садрже трпщкпве за ппслпвна
путпваоа у земљи (дневнице за службена путпваоа, трпщкпве превпза на
службенпм путу, трпщкпве смещтаја, трпщкпве исхране на службенпм путу и
пстале трпщкпве).
Прихпди из бучета 600.000,00 динара

ПОЗИЦИЈА 481
423
01 00

Услуге пп угпвпру - планирана су средства у изнпсу пд 1.766.247,06 динара.
Прихпди из бучета – 1.766.247,06 динара

4232
01 00
4233

01 00
4234

01 00
4235

Кпмпјутерске услуге - планиране су у изнпсу пд 30.000,00 динара, намеоена
су за кпмпјутерске услуге и друге услуге.
Прихпди из бучета – 30.000,00 динара
Услуге пбразпваоа и усаврщаваоа заппслених - планирана су у изнпсу пд
200.000,00 динара. Ова средства су планирана за пбразпваое и струшнп
усаврщаваое заппслених, за кптизације за семинаре, струшна саветпваоа и
друге услуге пбразпваоа и усаврщаваоа заппслених.
Прихпди из бучета – 200.000,00 динара
Услуге инфпрмисаоа - планиране су у изнпсу пд 600.000,00 динара.
Средства се планирају за услуге инфпрмисаоа јавнпсти, пбјављиваое тендера
и инфпрмативних пгласа, израду прпмптивнпг материјала, пстале услуге
инфпрмисаоа, щтампаоа публикација и пстале услуге щтампаоа, за услуге
медијскпг праћеоа активнпсти Секретаријата ради уппзнаваоа щире јавнпсти
са знашајем какп защтите живптне средине, такп и урбанизмпм и прпстпрним
планираоем на теритприји Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине.
Прихпди из бучета – 600.000,00 динара
Струшне услуге – планиране су у изнпсу пд 926.247,06 динара, намеоене су за
накнаде шланпвима кпмисија ван редпва заппслених и тп за: Технишку
кпмисију за пцену Студије п прпцени утицаја на живптну средину, Технишку
кпмисију за пцену услпва утврђених у нацрту интегрисане дпзвпле (у складу

13

01 00

са Закпнпм п стратещкпј прпцени утицаја на живптну средину (''Службени
гласник РС'', брпј 135/2004 и 88/2010), где је предвиђенп да надлежни прган
у ппступку издаваоа интегрисане дпзвпле, за пцену нацрта интегрисане
дпзвпле пбразује Технишку кпмисију. У складу са шланпм 33. Закпна п
прпцени утицаја на живптну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и
36/09) предвиђенп је да нпсилац прпјекта снпси трпщкпве рада технишке
кпмисије. Трпщкпви рада Технишке кпмисије инвеститпр ће уплаћивати на
рашун ппщтих прихпда бучета АП Впјвпдине.
Закпнпм п изменама и дппунама закпна п бучетскпм систему (''Службени
гласник РС'', бр. 93/2012), кпји је ступип на снагу 29. септембра 2012. гпдине,
брисане су пдредбе везане за сппствене прихпде па у складу са наведеним
Закпнпм трпщкпви рада Технишке кпмисије падају на терет надлежнпг
пргана, Ппкрајинскпг секретаријата за урбанизам, градитељстви и защтиту
живптне средине, трпщкпви других технишких кпмисија, привремених и
ппвремених ппслпва и друге струшне услуге.
Прихпди из бучета – 926.247,06 динара

4239
01 00

Остале ппщте услуге - планиране су у изнпсу пд 10.000,00 динара.
Прихпди из бучета – 10.000,00 динара

ПОЗИЦИЈА 482
426
01 00

Материјал - планирана су средства у изнпсу пд 150.000,00 динара.
Прихпди из бучета – 150.000,00 динара

4263

01 00
ПОЗИЦИЈА 483
465
01 00
4651

01 00
ПОЗИЦИЈА 484
482
01 00
4821
01 00

Материјал за пбразпваое и усаврщаваое заппслених - планирана су средства
у изнпсу пд 150.000,00 динара. Ова средства кпристиће се за плаћаое струшне
литературе за редпвне пптребе заппслених и струшну литературу за
пбразпваое заппслених и др.
Прихпди из бучета – 150.000,00 динара

Остале дптације и трансфери - планирана су средства у изнпсу пд
6.928.049,16 динара.
Прихпди из бучета – 6.928.049,16 динара
Остале текуће дптације и трансфери - планирају се средства у изнпсу пд
6.928.049,16 динара. Средства су планирана у складу са Закпнпм п
прпфесипналнпј рехабилитацији и заппщљаваоу пспба са инвалидитетпм и
Закпнпм п привременпм уређиваоу пснпвице за пбрашун и исплату плата,
пднпснп зарада и других сталних примаоа кпд кприсника јавних средстава.
Прихпди из бучета – 6.928.049,16 динара

Ппрези, пбавезне таксе, казне и пенали - планирана су средства у изнпсу пд
9.700,00 динара.
Прихпди из бучета – 9.700,00 динара
Остали ппрези – планирана су средства у изнпсу пд 3.100,00 динара за
плаћаое псталих ппреза.
Прихпди из бучета – 3.100,00 динара
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4822
01 00

Обавезне таксе – планиран су средства у изнпсу пд 3.300,00 динара.
Прихпди из бучета – 3.300,00 динара

4823
01 00

Нпвшане казне и пенали - планирана су средства у изнпсу пд 3.300,00 динара.
Прихпди из бучета – 3.300,00 динара

ПОЗИЦИЈА 485
485
01 00
4851
01 00

Накнада щтете за ппвреде или щтету нанету пд стране државних пргана
- планирана су средства у изнпсу пд 80.000,00 динара.
Прихпди из бучета – 80.000,00 динара
Накнада щтете за ппвреде или щтету нанету пд стране државних пргана
планира се изнпс пд 80.000,00 динара.
Прихпди из бучета – 80.000,00 динара

ПРПГРАМ 0404 УПРАВЉАОЕ ЗАЩТИТПМ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ
ПРПГРАМСКА АКТИВНПСТ 1002 Управљаое и прпмпција
ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА
560 Защтита живптне средине некласификпвана на другпм месту
Расхпди и издаци из прихпда из бучета у изнпсу пд 16.000.000,00 расппређују се пп екпнпмским
класификацијама на следећи нашин:
ПОЗИЦИЈА 486
423
01 00
4234

01 00
4235

Услуге пп угпвпру - планирана су средства у изнпсу пд 8.000.000,00 динара.
Прихпди из бучета – 8.000.000,00 динара
Услуге инфпрмисаоа - планиране су у изнпсу пд 7.000.000,00 динара.
Средства се планирају за услуге инфпрмисаоа јавнпсти, пбјављиваое тендера
и инфпрмативних пгласа, израду прпмптивнпг материјала, пстале услуге
инфпрмисаоа, щтампаоа публикација и пстале услуге щтампаоа, за услуге
медијскпг праћеоа активнпсти Секретаријата ради уппзнаваоа щире јавнпсти
са знашајем какп защтите живптне средине, такп и урбанизмпм и прпстпрним
планираоем на теритприји Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине.
Прихпди из бучета – 7.000.000,00 динара
Струшне услуге – планиране су у изнпсу пд 1.000.000,00 динара, намеоене су за
накнаде шланпвима кпмисија ван редпва заппслених и тп за: Технишку
кпмисију за пцену Студије п прпцени утицаја на живптну средину, Технишку
кпмисију за пцену услпва утврђених у нацрту интегрисане дпзвпле (у складу са
шл. Закпнпм п стратещкпј прпцени утицаја на живптну средину (''Службени
гласник РС'', брпј 135/2004 и 88/2010), где је предвиђенп да надлежни прган у
ппступку издаваоа интегрисане дпзвпле, за пцену нацрта интегрисане дпзвпле
пбразује Технишку кпмисију. У складу са шланпм 33. Закпна п прпцени утицаја
на живптну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09) предвиђенп је
да нпсилац прпјекта снпси трпщкпве рада технишке кпмисије. Трпщкпви рада
Технишке кпмисије инвеститпр ће уплаћивати на рашун ппщтих прихпда бучета
АП Впјвпдине.
Закпнпм п изменама и дппунама закпна п бучетскпм систему (''Службени
гласник РС'', бр. 93/2012), кпји је ступип на снагу 29. септембра 2012. гпдине,
брисане су пдредбе везане за сппствене прихпде па у складу са наведеним
Закпнпм трпщкпви рада Технишке кпмисије падају на терет надлежнпг пргана,

15

01 00
ПОЗИЦИЈА 487
451
01 00
4512

Ппкрајинскпг секретаријата за урбанизам, градитељстви и защтиту живптне
средине, трпщкпви других технишких кпмисија и друге струшне услуге.
Прихпди из бучета – 1.000.000,00 динара

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и прганизацијама –
планирана су средства у изнпсу пд 6.000.000,00 динара.
Прихпди из бучета – 6.000.000,00 динара

01 00

Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и прганизацијама планирана су средства у изнпсу пд 6.000.000,00 динара.
У пквиру капиталних субвенција јавним нефинансијским предузећима и
прганизацијама планирана средства намеоена су:
- Друщтву са пгранишенпм пдгпвпрнпщћу за управљаое развпјем
туристишкпг прпстпра „Парк Палић“, Палић у изнпсу пд 6.000.000,00 динара.
Планирана средства реализпваће се у складу са Прпгрампм ппслпваоа
друщтва са пгранишенпм пдгпвпрнпщћу за управљаое развпјем туристишкпг
прпстпра „Парк Палић“ за 2016. гпдину.
Прихпди из бучета – 6.000.000,00 динара

ПОЗИЦИЈА 488
481
01 00

Дптације невладиним прганизацијама - у изнпсу пд 2.000.000,00 динара.
Прихпди из бучета – наменски прихпди – 2.000.000,00 динара

4819

01 00

Дптације псталим непрпфитним институцијама - планирају се средства у изнпсу
пд 2.000.000,00 динара.
Планиранп је финансираое и суфинансираое прпјектних активнпсти
непрпфитних институција на нивпу АП Впјвпдине из пбласти защтите и
унапређеоа стаоа живптне средине.
Прихпди из бучета – 2.000.000,00 динара

ПРПГРАМ 0404 УПРАВЉАОЕ ЗАЩТИТПМ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ
ПРПГРАМСКА АКТИВНПСТ 1003 Мпнитпринг и инфпрмаципни систем живптне средине
ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА
560 Защтита живптне средине некласификпвана на другпм месту
Расхпди и издаци из прихпда из бучета у изнпсу пд 14.300.000,00 расппређују се пп екпнпмским
класификацијама на следећи нашин:
ПОЗИЦИЈА 489
424
01 00

Специјализпване услуге - планирана су средства у изнпсу пд 2.500.000,00
динара.
Прихпди из бучета – 2.500.000,00 динара
Услуге пшуваоа живптне средине, науке и гепдетске услуге - планирана су
средства у изнпсу пд 2.500.000,00 динара за:
I Гпдищои прпграм мпнитпринга квалитета живптне средине на
теритприји Впјвпдине
У складу са шланпм 69. Закпна п защтити живптне средине („Службени
гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закпн, 72/09-др. закпн, 43/11-пдлука
УС) и шланпм 25. Закпна п утврђиваоу надлежнпсти АПВ („Службени гласбик
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РС“, бр. 99/2009, 67/2012-пдлука УС), АПВ прекп свпјих пргана, пбезбеђује
кпнтинуалну кпнтрплу и праћеое стаоа живптне средине (мпнитпринг) и
дпнпси прпграм мпнитпринга за свпју теритприју. Мпнитпринг се врщи
систематским мереоем, испитиваоем и пцеоиваоем индикатпра стаоа и
загађеоа живптне средине кпје пбухвата праћеое прирпдних фактпра,
пднпснп прпмена стаоа и карактеристика живптне средине, и тп: ваздуха,
впде, земљищта, щума, бипдиверзитета, флпре и фауне, елемената климе,
пзпнскпг пмпташа, нејпнизујућег зрашеоа, буке, птпада.
Мпнитпринг, кпји спрпвпде пвлащћене наушне и струшне институције,
пбухвата:
1. Кпнтрплу квалитета земљищта
У складу са шланпм 5. Уредбе п прпграму систематскпг праћеоа
квалитета земљишта, индикатприма за пцену ризика пд деградације
земљишта и метпдплпгији за израду ремедијаципних прпграма („Службени
гласник РС“, бр. 88/10), лпкална мрежа лпкалитета за праћеое квалитета
земљищта усппставља се за праћеое квалитета земљищта на нивпу аутпнпмне
ппкрајине. Лпкалну мрежу шине дппунски лпкалитети кпји се пдређују на
пснпву мереоа или ппступака прпцене, а за кпје нема ппдатака п нивпу
загађујућих материја. У складу са шланпм 10. исте Уредбе ппдаци дпбијени
реализацијпм прпграма систематскпг праћеоа квалитета земљищта кпристе се
за пцеоиваое квалитета земљищта, кап и за израду извещтаја п стаоу
земљищта и саставни су деп инфпрмаципнпг система защтите живптне
средине и дпстављају се Агенцији за защтиту живптне средине.
У тпм циљу мпнитпринг квалитета земљищта спрпвпдиће се на пдабраним
лпкацијама неппљппривреднпг земљищта на кпјима су исппљени прпцеси
деградације и деструкције, пднпснп у близини индустријских и других
активнпсти кпје угрпжавају квалитет земљищта на теритприји АПВ (уз
магистралне, регипналне и лпкалне сапбраћајнице, у близини пдлагалищта
птпада, деппнија нафтне исплаке и др.). Систематскп праћеое квалитета
земљищта пбухватиће деп параметара дефинисаних у Прилпгу 3 - Гранишне и
ремедијаципне вреднпсти кпнцентрација ппасних и щтетних материја и
вреднпсти кпје мпгу указати на знашајну кпнтаминацију земљищта.
2. Кпнтрплу квалитета амбијенталнпг ваздуха
У складу са шланпм 16. Закпна п защтити ваздуха („Службени гласник РС“,
бр. 75/09, 10/13), а у слушајевима када ппстпји пснпвана сумоа да је дпщлп дп
загађеоа ваздуха кпје мпже нарущити здравље људи и/или живптну средину,
мпрају се пбавити наменска мереоа нивпа загађујућих материја. Мереоа
ппсебне намене надлежни прган АПВ пбавља прекп пвлащћенпг правнпг лица.
3. Мпнитпринг стаоа припритетних типпва станищта и пппулација
индикатпрских стрпгп защтићених врста у Впјвпдини
Стаое припритетних типпва станищта и пппулација индикатпрских
стрпгп защтићених врста пмпгућава да се ппједини пппулаципни параметри
пдабраних, међунарпднп и регипналнп знашајних врста, стрпгп защтићених на
наципналнпм нивпу прате, какп би се сагледаваоем трендпва оихпвих
прпмена, мпглп правпвременп реагпвати у правцу пшуваоа пвих врста. На
пснпву Закпна п защтити прирпде („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10),
ппстпји пбавеза праћеоа стаоа биљних и живптиоских врста и других
вреднпсти защтићенпг ппдрушја, кап и прикупљаоа и пбраде ппдатака п
прирпдним вреднпстима. Када је у питаоу защтита стрпгп защтићених врста,
шије пппулације делпм егзистирају у защтићеним ппдрушјима, шестп се дещава
да су активнпсти на оихпвпј защтити непдгпварајуће, неправпвремене и
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неструшне. Из тпг разлпга, намеће се пптреба за ппјашаним надзпрпм
пппулација најугрпженијих врста/група биљака и живптиоа, пднпснп
станищних типпва.
Према тпме, стаое пппулација индикатпрских стрпгп защтићених врста
биљака и живптиоа у Впјвпдини има три кљушна циља:
1. дпбијаое ппдатака п дистрибуцији и стаоу пппулација праћених врста,
пднпснп п биплпщким карактеристикама станищних типпва;
2. ппбпљщаое знаоа п брпјнпсти и прпстпрнпм расппреду праћених
врста кпје ће да служе за усппстављаое мреже Natura 2000 и
3. публикпваое и прпмпција Студије кпја ће на струшнп пправдан и
кпхерентан нашин да артикулище интересе сектпра защтите прирпде
када је у питаоу защтита стрпгп защтићених врста.
4. Мпнитпринг нејпнизујућег зрашеоа
У складу са шланпм 5. Закпна п заштити пд нејпнизујућег зрачеоа
(„Службени гласник РС“, бр. 36/09), АПВ пбезбеђује систематскп испитиваое
нивпа нејпнизујућег зрашеоа у живптнпј средини, ушествује у изради Прпграма
и пбезбеђује финансијска средства за оегпву реализацију на теритприји АПВ.
У циљу пткриваоа присуства, утврђиваоа ппаснпсти, пбавещтаваоа и
предузимаоа мера защтите пд нејпнизујућих зрашеоа, спрпвещће се
систематскп испитиваое нивпа нејпнизујућег зрашеоа у живптнпј средини у
нискпфреквентнпм (трансфпрматпрске станице, ппдземни и надземни
далекпвпди) и виспкпфреквентнпм ппдрушју (радип базне станице мпбилне
телефпније и телекпмуникаципни предајници радипрелејних система).
Испитиваое нивпа нејпнизујућих зрашеоа ће се врщити у зпнама ппвећане
псетљивпсти (ппдрушја стамбених зпна у кпјима се пспбе мпгу задржавати и 24
сата дневнп; щкпле, дпмпви, предщкплске устанпве, ппрпдилищта, бплнице,
туристишки пбјекти, дешија игралищта; ппврщине неизграђених парцела
намеоених, према урбанистишкпм плану, за наведене намене, у складу са
преппрукама СЗО) насељених места у АПВ у складу са Прпгрампм
систематскпг испитиваоа нивпа нејпнизујућег зрачеоа у живптнпј средини
за перипд пд 2013. дп 2014. гпдине, а сагласнп Уредби п утврђиваоу прпграма
систематскпг испитиваоа нивпа нејпнизујућег зрачеоа у живптнпј средини
за перипд пд 2013. дп 2014. гпдине („Службени гласник РС“, бр. 35/13).
5. Мпнитпринг буке
У складу са шланпм 7. Закпна п заштити пд буке у живптнпј средини
(„Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10) аутпнпмна ппкрајина утврђује мере
и услпве защтите пд буке, пднпснп звушне защтите у планпвима, прпграмима и
прпјектима и пбезбеђује финансираое мпнитпринга буке у живптнпј средини
на свпјпј теритприји.
У складу са шланпвима 7. и 23. пвпг Закпна АПВ пбезбеђује прпцену,
праћеое и кпнтрплу нивпа буке у живптнпј средини и пбезбеђује финансијска
средства за оегпвп спрпвпђеое. Мпнитпринг буке врщи се систематским
мереоем, пцеоиваоем или прпрашунпм пдређених индикатпра буке.
У складу са шланпм 20. пвпг Закпна аутпнпмна ппкрајина има пбавезу
пбезбеђиваоа и дпставу ппдатака Агенцији за защтиту живптне средине п
нивпима буке у живптнпј средини кпји су пснпвa за израду стратещких карата и
акципних планпва защтите пд буке.
Обзирпм на закпнски наведене пбавезе, у 2014. гпдини, на теритприји
АПВ спрпвпдиће се мпнитпринг буке у циљу пбезбеђиваоа ппдатака за израду
стратещких карата буке, и тп у аглпмерацијама са вище пд 100.000 станпвника,
на главним путевима са прпсешним гпдищоим прптпкпм сапбраћаја већим пд
3.000.000 впзила, кап и на пругама са прпсешним гпдищоим прптпкпм
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сапбраћаја већим пд 30.000 впзпва.
6. Кпнтрплу квалитета впда
Чланпм 25. Закпна п утврђиваоу надлежнпсти АПВ („Службени гласник
РС“, бр. 99/09, 67/12-пдлука УС), утврђенп је да АПВ прекп свпјих пргана,
пбезбеђује кпнтинуалну кпнтрплу и праћеое стаоа живптне средине
(мпнитпринг). Пплазећи пд пвпг закпнскпг пснпва и узимајући у пбзир
резултате вищегпдищоег мпнитпринга квалитета ппврщинских впда и
седимента у АПВ (2002-2013.), финансиранпг пд стране Секретаријата,
неппхпднп је у 2014. гпдини реализпвати мпнитпринг квалитета ппврщинских
впда на пдабраним прпфилима, кап дппуну гпдищоем прпграму мпнитпринга
статуса впда у РС. Циљ мпнитпринга је да се спрпведе испитиваое присуства
специфишних загађујућих материја, припритетних и припритетних хазардних
супстанци, у впди и седименту пдабраних решних и каналских прпфила, кап и у
защтићеним прирпдним дпбрима, а у складу са Уредбпм п граничним
вреднпстима припритетних и припритетних хазардних супстанци кпје
загађују ппвршинске впде и рпкпвима за оихпвп дпстизаое („Службени
гласник РС“, бр. 35/11) и Уредбпм п граничним вреднпстима загађујућих
материја у ппвршинским и ппдземним впдама и седименту и рпкпвима за
оихпвп дпстизаое („Службени гласник РС“, бр. 50/12).
7. Mпнитпринга пплена у ваздуху
На неппхпднпст мпнитпринга пплена суспендпванпг у ваздуху указала
је Светска здравствена прганизација (WHO) званишним закљушцима састанка на
тему „Phenology and Huмan Health: Allergic Disorders“ кпји је пдржан у Риму
2003. гпдине. WHO пптврђује да је аерппплен битан узрпшник алергијских
реакција тпкпм ппследоих 50 гпдина и резултати мпнитпринга аерппплена
пмпгућавају прпушаваое, превенцију, дијагнпстикпваое па и лешеое
ппленских алергија.
II Валидација резултата мереоа аутпматскпг мпнитпринга квалитета
амбијенталнпг ваздуха
У складу са шланпм 15. Закпна п защтити ваздуха („Службени гласник РС“,
бр. 75/09, 10/13), ппслпве праћеоа квалитета ваздуха у лпкалнпј мрежи
пбавља пвлащћенп правнп лице, пдн. струшна прганизација акредитпвана кап
лабпратприја за испитиваое, кпја испуоава прпписане услпве у ппгледу
кадрпва, ппреме, прпстпра, кап и технишке псппспбљенпсти према захтевима
стандарда СРПС ИСО 17025.
Такпђе пва прганизација мпра ппседпвати пвлащћеое министарства
надлежнпг за ппслпве защтите живптне средине, за мереое квалитета ваздуха.
Струшна прганизација би била ангажпвана за ппслпве пбраде и валидације
ппдатака, кап и тумашеоа резултата са мреже аутпматских станица.
Валидирани ппдаци ће бити јавнп пбјављивани и дпстављани Агенцији за
защтиту живптне средине, у складу са шланпвима 65. и 68. Закпна п защтити
ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 75/09, 10/13).
III Едукација и радипнице за представнике лпкалне власти, индустрије и
лпкалне заједнице у циљу пбразпваоа и јашаоа јавне свести п
питаоима пшуваоа жиптне средине
Организпваое и припрема струшних скуппва у циљу перманентне
едукације за представнике лпкалне власти, индустрије кап и щире
јавнпсти са следећим циљевима:
а. Ппдизаое свести п знашају спрпвпђеоа мпнитпринга (праћеоа)
квалитета живптне средине кпји је у складу са преппрукама Светске
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здравствене прганизације и директивама ЕУ и прикупљаоа
инфпрмација п квалитету живптне средине кпје ће се прекп
наципналнпг инфпрмаципнпг центра слати у агенцију за живптну
средину), пднпснп у ЕИОНЕТ, Еврппску инфпрмаципну и псматрашку
мрежу за защтиту живптне средине и кпристити за дпнпщеое пдлука у
циљу ппбпљщаоа квалитета живптне средине у Еврппи.
б. Уппзнаваое са механизмима за спрпвпђеое интервентнпг
мпнитпринга и ппступака кпје је пптребнп предузети у слушају
акцидентних ситуација.
ц. Едукација п управљаоу са кпмуналним птпадпм и са ппасним
птпадпм (индустријски, медицински, анимални и др.).
Едукација ппдразумева ангажпваое струшних и наушних институција.
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IV Експертизе у пбласти инспекцијскпг надзпра пбухватају финансираое
специјализпваних услуга пвлащћених наушних и струшних институција у
циљу прпвере резултата, финансираое превентиних и интервентних
мера у ванредним пкплнпстима загађиваоа живптне средине.
Прихпди из бучета – 2.500.000,00 динара

Текуће ппправке и пдржаваое - планирана су средства у изнпсу пд
11.800.000,00 динара.
Прихпди из бучета – 11.800.000,00 динара
Текуће ппправке и пдржаваое ппреме - планирана су средства у изнпсу пд
11.800.000,00 динара. Средства се планирају за ппправку и пдржаваое ппреме
за пшуваое живптне средине – аутпматске станице у Зреоанину, Субптици,
Спмбпру, Кикинди, Нпвпм Саду, Обедскпј бари, Делиблатскпј пещшари,
пдржаваое сервера и система за архивираое и складищтеое ппдатака,
рашунарске ппреме, пстале ппреме и ппреме за кпмуникацију – EIONET,
набавку материјала и резервних делпва за текуће ппправке и пдржаваое
щтампаша и мултифункцијских уређаја.
У складу са шланпвима 9. и 15. Закпна п защтити ваздуха („Службени гласник
РС“, бр. 75/09, 10/13), а у циљу ефикаснпг управљаоа квалитетпм ваздуха на
теритприји АПВ, усппстављена је лпкална мрежа мерних станица за фиксна
мереоа на теритприји Впјвпдине кпју шине 7 аутпматских станица за праћеое
квалитета амбијенталнпг ваздуха (Зреоанин, Субптица, Спмбпр, Кикинда,
Нпви Сад-Шангај, Делиблатска пещшара, Обедска бара). Мрежа је
усппстављена 2008. гпдине, изузев станице у Зреоанину кпја је у функцији пд
2005. гпдине.
Мпнитпринг квалитета ваздуха у лпкалнпј мрежи пбавља се према
Прпграму кпји дпнпси бучету надлежни прган АПВ, а средства за реализацију
прпграма пбезбеђују се у АПВ. Надлежни прган АПВ врщи кппрдинацију свих
активнпсти лпкалне мреже.
У складу са шланпм 5. Уредбе п услпвима за мпнитпринг и захтевима
квалитета ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 11/10, 75/10, 63/13) надлежни
прган АПВ је дужан да пбезбеди, за теритприју Впјвпдине, пдржаваое мерних
места, мерних инструмената са пратећпм ппремпм, и ппреме за пријем и
пренпс ппдатака, у циљу пбезбеђиваоа захтева у ппгледу квалитета ппдатака
кпји се кпристе за пцеоиваое квалитета ваздуха. У складу са шланпм 6. исте
Уредбе надлежни прган АПВ дужан је да пбезбеди пдржаваое мерних места,
мерних инструмената и ппреме за праћеое и пренпс ппдатака на нашин кпјим
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ће се пбезбедити оихпва прпјектпвана функципналнпст.
У складу са шланпм 28., став 6., Закпна п утврђиваоу надлежнпсти
АПВ („Службени гласник РС“, бр. 99/09, 67/12-пдлука УС), АПВ пбразује
инфпрмаципни систем за защтиту и унапређеое живптне средине, кап деп
јединственпг инфпрмаципнпг система Републике Србије, кпји ће кпристити кап
ппдлпга за управљаое живптнпм срединпм и имплементацију међунарпдних
кпнвенција, сппразума, закпна и других прпписа везаних за защтиту
прирпдних ресурса, ваздуха, впде, земљищта.
У пквиру реализпванпг ИПА прпјекта „Ппмпћ Агенцији за заштиту
живптне средине кап Наципналнпј фпкалнпј тачки за сарадоу са Еврппскпм
агенцијпм за живптну средину у јачаоу EIONET мреже у Србији“, Секретаријат
је дефинисан кап један пд главних дистрибутера ппдатака у пквиру ЕИОНЕТ
мреже у Србији. Циљ прпјекта је усппстављаое интегрисанпг система за
мпнитпринг и извещтаваое за све медијуме и тематске целине защтите
живптне средине, кап ппдрщка у испуоаваоу међунарпдних и наципналних
пбавеза извещтаваоа.
Прихпди из бучета – 11.800.000,00 динара.

ПРПГРАМ 0404 УПРАВЉАОЕ ЗАЩТИТПМ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ
ПРПГРАМСКА АКТИВНПСТ 1004 Кпнтрпла щтетних прганизама у живптнпј средини
ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА
560 Защтита живптне средине некласификпвана на другпм месту
Расхпди и издаци из прихпда из бучета у изнпсу пд 4.000.000,00 расппређују се пп екпнпмским
класификацијама на следећи нашин:
ПОЗИЦИЈА 491
424
Специјализпване услуге - планирана су средства у изнпсу пд 4.000.000,00 динара.
01 00
Прихпди из бучета – 4.000.000,00 динара
4246

Услуге пшуваоа живптне средине, науке и гепдетске услуге - планирана су
средства у изнпсу пд 4.000.000,00 динара. У пквиру пвих услуга планира се:
Акција интегралнпг сузбијаоа кпрпвске биљке амбрпзија у ппгранишнпм
ппдрушју и на парцелама у власнищтву АП Впјвпдине
Амбрпзија је биљка у експанзији гптпвп у шитавпм свету. Ппследоих
гпдина амбрпзија је пптпунп псвпјила ппдрушје Панпнске низије и Впјвпдине.
Земље у пкружеоу супшавају се са пвим прпблемпм кпји је присутан и у Србији, а
највище у АП Впјвпдини збпг специфишнпг равнишарскпг рељефа. Пплен
амбрпзије спада у специфишне алергене и представља агенс кпји утише на
квалитет ваздуха.
У циљу рещаваоа пвпг прпблема, Влада Републике Србије дпнела је
Уредбу п мерама за сузбијаое и унищтаваое кпрпвске биљке амбрпзија Аmbrosia
artemisiifolia L. (ssp.), кпја је пбјављена у Службенпм гласнику брпј: 69/06, а накпн
тпга је министар ппљппривреде, щумарства и впдппривреде дпнеп је
ИНСТРУКЦИЈУ п примени наведене Уредбе кпја пбавезује све власнике земљищта
и субјекте система на сузбијаое амбрпзије и прпписује ппступак и казнене мере у
слушају не изврщеоа пве пбавезе.
Осим тпга унапређиваое и пбезбеђиваое защтите живптне средине на
теритприји АП Впјвпдине, спрпвпди се на пснпву шлана 4. став 1. ташка 2. и става 2.
Закпна п защтити живптне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09,
43/11 – пдлука УС), кпјим је прпписанп да „систем защтите живптне средине, у
пквиру свпјих пвлащћеоа, пбезбеђује аутпнпмна ппкрајина. Сви субјекти система
защтите живптне средине дужни су да шувају и унапређују живптну средину”.
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С пбзирпм да према шлану 2. Закпна п защтити живптне средине, систем
защтите живптне средине шине мере, услпви и инструменти за: 1) пдрживп
управљаое, пшуваое прирпдне равнптеже, целпвитпсти, разнпврснпсти и
квалитета прирпдних вреднпсти и услпва за ппстанак свих живих бића; 2)
спрешаваое, кпнтрплу, смаоиваое и санацију свих пблика загађиваоа живптне
средине.
Осим наведенпг, према шлану 6. став 1. ташка 2. Закпна п защтити прирпде
(„Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – испр.), защтиту и пшуваое
прирпде, у пквиру свпјих пвлащћеоа, пбезбеђује аутпнпмна ппкрајина.
На пснпву дпнетих прпписа дефинисана је пбавеза свих субјеката система
сузбијаоа и унищтаваоа кпрпвске биљке амбрпзија, а Закпнима из пбласти
защтите живптне средине дефинисане су пбавезе свих субјеката система да шувају
и унапређују живптну средину.
Циљ прганизпваоа и реализације акције сузбијаоа амбрпзије јесте
сузбијаое амбрпзије на парцелама на кпјима је власник АП Впјвпдина щтп је
пбавеза на пснпву дпнете Уредбе и спрешаваое щиреоа амбрпзије ппсебнп у
ппгранишнпм ппдрушју и смаоеое брпја пбплелих пд алергијских бплести
респиратпрнпг тракта кпји је у ппследоих некпликп деценија у ппрасту, кап и
спрешаваое даљег ремећеоа вегетацијске кпмппзиције Аутпнпмне Ппкрајине
Впјвпдине.
Обавеза унищтаваоа кпрпвске биљке амбрпзија дефинисана је уредбама
у земљама у пкружеоу, кап и директивпм ЕУ п спрешаваоу щиреоа кпрпвских,
инвазивних и карантинских врста, а кпд нас Влада Републике Србије дпнела је
Уредбу п мерама за сузбијаое и унищтаваое кпрпвске биљке амбрпзија Аmbrosia
artemisiifolia L. (ssp.).
Прихпди из бучета – 4.000.000,00 динара

ПРПГРАМ 0405 ЗАЩТИТА ПРИРПДЕ
ПРПГРАМСКА АКТИВНПСТ 1001 Защтита прирпде
ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА
540 Защтита биљнпг и живптиоскпг света и крајплика
Расхпди и издаци из прихпда из бучета у изнпсу пд 5.000.000,00 расппређују се пп екпнпмским
класификацијама на следећи нашин:
ПОЗИЦИЈА 492
424
01 00
4245

Специјализпване услуге - планирана су средства у изнпсу пд 5.000.000,00
динара.
Прихпди из бучета – 5.000.000,00 динара
Услуге пдржаваоа наципналних паркпва и прирпдних ппврщина - Услуге
пдржаваоа прирпдних дпбара у Впјвпдини представљају защтиту највреднијих
ппдрушја са изузетним прирпдним карактеристикама и јединственим
бипдиверзитетпм.
За финансираое защтићених наципналних паркпва и прирпдних ппврщина
планирана су средства у изнпсу пд 5.000.000,00 динара, за:
1. Суфинансираое прпграма и прпјеката защтите и пшуваоа защтићених
ппдрушја и оихпве прпмпције:
Прпграм защтите и унапређеое стаоа защтићених ппдрушја пбавеза је АП
Впјвпдине кпја прпистише из Закпна п защтити живптне средине („Службени
гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09- др.закпн, 72/09-др. закпн и 43/11-пдлука
УС) и Закпна п утврђиваоу надлежнпсти аутпнпмне ппкрајине („Службени
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гласник РС“, бр. 99/09 и 67/12-пдлука УС), Закпна п защтити прирпде ("Сл.
гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 91/2010 - испр.) и других закпна.
На ппдрушју Впјвпдине ппстпји пкп 120 защтићених ппдрушја на ппврщини пд
прекп 130.000 ха. Међу оима је Фрущка гпра једини Наципнални парк у
Впјвпдини, кап и 15 специјалних резервата прирпде пд кпјих се мнпги налазе на
листама међунарпдним знашајних ппдрушја за птице (IBA), биљке (IPA), ппдрушја
пп Рамсарскпј кпнвенцији и прпграмима UNESCO.
Обавеза наще државе је да сашува ту бащтину пд међунарпднпг интереса,
према Кпнвенцији п мпшварама кпји су пд међунарпднпг знашаја, нарпшитп кап
станищта птица мпшварица („Службени лист СФРЈ“, бр. 9/77), Кпнвенција п
међунарпднпм прпмету угрпжених врста дивље фауне и флпре („Службени лист
СРЈ“, бр. 11/01) и Кпнвенција п бипдиверзитету („Службени лист СРЈ“, бр. 11/01).
2. Суфинансираое прпјеката пшуваоа бипдиверзитета ретких и угрпжених
врста биљака, живптиоа и оихпвих станищта и
санације и
ревитализације псетљивих екпсистема:
На теритприји АП Впјвпдине се налази пспбена и бпгата прирпдна
бащтина са непрпцеоивп вредним екпсистемским, специјским и генетским
диверзитетпм. Присутне су изузетне предепне целине, јединствене у пвпм делу
Еврппе, кап щтп су Делиблатска пещшара (највећи пещшарски кпмплекс у
Еврппи), Фрущка гпра и Врщашке планине са листппадним щумама, впдена
станищта са рекама и оихпвим прпстраним плавним зпнама, кап и прпстрана
степска ппдрушја у средоем и севернпм Банату, лесни кпмплекси уз Тису
(Тителски брег) и Дунав. Ппсебнп треба навести пшувана слатинска ппдрушја
Баната, кап щтп су Сланп Кпппвп, Русанда и Окао.
Защтитпм бипдиверзитета, пбухваћен је велик брпј биљних и
живптиоских врста. На ппдрушју Впјвпдине, према Правилнику п прпглащеоу и
защтити стрпгп защтићених и защтићених дивљих врста биљака, живптиоа и
гљива („Сл. гласник РС“, бр. 5/10) налази се 122 врсте биљака, 17 врста риба, 14
врста впдпземаца, 10 врста гмизаваца, 166 врста птица и 35 врста сисара.
Имајући тп у виду, активнпсти на защтити, пшуваоу и унапређеоу ретких и
угрпжених врста и псетљивих екпсистема, захтевају непрекидну бригу и
мултидисциплинарни приступ. Збпг тпга Ппкрајински секретаријат у свпјпј
прганизаципнпј структури има ппсебан сектпр кпји се бави защтитпм
бипдиверзитета у АП Впјвпдини.
Ппсебна пажоа се ппсвећује пшуваоу, санацији и ревитализацији
псетљивих/фрагилних екпсистема пп кпјима је Впјвпдина преппзнатљива, кап
щтп су влажна станищта, аутпхтпне щуме, слатине, степе и пещшаре.
Збпг изузетне слпженпсти и ургентнпсти ппслпва на защтити бипдиверзитета у
Впјвпдини неппхпднп је у 2014. гпдине издвпјити најпснпвнија средства за
ппдржаваое прпјектних активнпсти Управљаша защтићених ппдрушја. У 2014.
гпдини, Ппкрајински секретаријат за урбанизам, градитељствп и защтиту
живптне средине ппдржаће реализацију прпграма и прпјеката защтите и
пшуваоа защтићених ппдрушја и оихпве прпмпције кап и прпјекте пшуваоа
бипдиверзитета ретких и угрпжених врста биљака и живптиоа и оихпвих
станищта, санације и ревитализације псетљивих екпсистема, управљаша
следећих защтићених ппдрушја:
1.
2.

Наципнални парк "Фрущка гпра"-Јавнп предузеће "Наципнални парк
Фрущка гпра", Сремска Каменица,
Специјални резерват прирпде "Пбедска бара"-Јавнп предузеће
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

"Впјвпдинащуме", Шумскп газдинствп "Сремска Митрпвица", Сремска
Митрпвица,
Специјални резерват прирпде "Засавица"- Ппкрет гпрана "Сремска
Митрпвица", Сремска Митрпвица,
Специјални резерват прирпде "Кпвиљскп-петрпварадински рит"-Јавнп
предузеће "Впјвпдинащуме", Щумскп газдинствп "Нпви Сад", Нпви Сад,
Специјални
резерват
прирпде
"Багремара"-Јавнп
предузеће
"Впјвпдинащуме", Щумскп газдинствп "Нпви Сад", Нпви Сад,
Специјални резерват прирпде "Гпрое Ппдунавље"-Јавнп предузеће
"Впјвпдинащуме", Щумскп газдинствп "Спмбпр", Спмбпр,
Специјални резерват прирпде "Карађпрђевп"-Впјна устанпва "Мпрпвић",
Мпрпвић,
Специјални резерват прирпде "Делиблатска пещшара"-Јавнп предузеће
"Впјвпдинащуме", Щумскп газдинствп "Банат", Паншевп
Специјални резерват прирпде "Царска бара"-Рибарскп газдинствп "Ешка",
Лукинп селп (Зреоанин),
Специјални резерват прирпде "Краљевац"-Удружеое сппртских
рибплпваца "Делиблатскп језерп", Делиблатп,
Специјални резерват прирпде "Пащоаци велике дрппље"-Лпвашкп
удружеое "Перјаница", Мпкрин,
Специјални резерват прирпде "Сланп Кпппвп"-Лпвашкп друщтвп Нпви
Бешеј, Нпви Бешеј,
Специјални резерват прирпде "Лудащкп језерп"-Јавнп предузеће "ПалићЛудащ", Палић,
Специјални резерват прирпде "Селевеоске пустаре"- Јавнп предузеће
"Палић-Лудащ", Палић,
Предеп изузетних пдлика "Субптишка пещшара"-Јавнп предузеће "ПалићЛудащ", Палић,
Предеп изузетних пдлика "Врщашке планине"-Јавнп предузеће "Варпщ",
Врщац,
Парк прирпде "Јегришка"-Јавнп впдппривреднп предузеће "Впде
Впјвпдине", Нпви Сад,
Парк прирпде "Бегешка јама"-ДТД "Рибарствп", Башки Јарак,
Парк прирпде "Стара Тиса кпд Бисернпг пстрва"-Јавнп предузеће
"Кпмуналац", Бешеј,
Парк прирпде "Ппоавица"- Впдппривреднп предузеће "Тамищ-Дунав",
Паншевп,
Парк прирпде "Тиквара"- Сппртскп-рекреаципни центар "Тиквара", Башка
Паланка,
Парк прирпде "Палић" -Јавнп предузеће "Палић-Лудащ", Палић
Сппменик прирпде "Храст лужоак у двприщту црпне станице у
Куману", Јавнп впдппривреднп предузеће "Впде Впјвпдине", Нпви Сад,
Специјални
резерват
прирпде
"Тителски
брег",
Јавнп
предузеће "Тителски брег", Тител,
Защтићенп станищте "Бара Трскпваша", Туристишка прганизација Ппщтине
Рума, Рума,
Специјални резерват прирпде "Пкао бара", Друщтвп за защтиту живптне
средине "Пкао", Елемир,
Защтићенп станищте "Мали врщашки рит", Јавнп предузеће за изградоу,
развпј и уређеоа града и ппдрушја Ппщтине Врщац "Варпщ", Врщац,
Парк прирпде „Бељанска бара“, Јавнп впдппривреднп предузеће „Впде
Впјвпдине, Нпви Сад,
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29.

01 00

Парк прирпде „Русанда“, Специјална бплница за рехабилитацију
„Русанда“, Меленци и
30. Специјални резерват прирпде "Ритпви дпоег Пптисја", Јавнп предузеће
„Резервати прирпде Зреоанина“, Зреоанин.
31. Предеп изузетних пдлика ПИО „Каращ-Нера“ - защтићенп ппдрушје II
категприје, Дирекција за изградоу Опщтине Бела Црква, Бела Црква.
Ппкрајински секретаријат впди ппступак дпнпщеоа аката п защтити за
нпва защтићена ппдрушја за кпје је Ппкрајински завпд за защтиту прирпде
дпставип струшнп-дпкументаципне пснпве - студије:
1. Сппменик прирпде „Градски парк у Врщцу“- предлпг за стављаое ппд
защтиту кап защтићенп ппдрушје великпг знашаја - II категприје (нпвп защтићенп
ппдрушје)
2. Парк прирпде „Мртваје Гпроег Пптисја“- предлпг за стављаое ппд
защтиту кап защтићенп ппдрушје II категприје (нпвп защтићенп ппдрушје).
На пснпву шлана 42. Закпна п защтити прирпде ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009,
88/2010 и 91/2010 - испр.) ппступак защтите прирпднпг ппдрушја је ппкренут
када завпд дпстави студију защтите надлежнпм пргану и ппдрушје за кпје је
ппкренут ппступак защтите, сматра се защтићеним у смислу пвпг закпна.
Прихпди из бучета – 5.000.000,00 динара

ПРПГРАМ 1101 УРЕЂЕОЕ И НАДЗПР У ПБЛАСТИ ПЛАНИРАОА И ИЗГРАДОЕ
ПРПГРАМСКА АКТИВНПСТ 1002
Администрација, управљаое и надзпр у пбласти планираоа и изградое
ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 620 Развпј заједнице
Расхпди из прихпда из бучета за 2016. гпдину у изнпсу пд 119.518.107,73 динара за Ппкрајински
секретаријат за урбанизам, градитељствп и защтиту живптне средине, функципнална
класификација 620 – Развпј заједнице расппређују се пп екпнпмским класификацијама на следећи
нашин:
ПОЗИЦИЈА 493
411
Плате, дпдаци и накнаде заппслених (зараде) – планирана су средства у
изнпсу пд 28.347.165,16 динара.
01 00
Прихпди из бучета – 28.347.165,16 динара
4111

01 00
ПОЗИЦИЈА 494
412
01 00
4121

01 00

Плате, дпдаци и накнаде заппслених планиране су у изнпсу пд 28.347.165,16
динара. У пквиру пвих средстава планирана су средства за плате, дпдатке и
накнаде за заппслене.
Прихпди из бучета – 28.347.165,16 динара

Спцијални дппринпси на терет ппслпдавца – планирана су средства у
изнпсу пд 5.074.142,57 динара
Прихпди из бучета – 5.074.142,57 динара
Дппринпси су рашунати на брутп пснпвицу плате, а састпје се из следећих
дппринпса:
Дппринпс за пензијскп и инвалидскп псигураое – 3.401.659,82 динара
Прихпди из бучета – 3.401.659,82 динара
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4122
01 00

Дппринпс за здравственп псигураое – 1.459.879,01 динара
Прихпди из бучета – 1.459.879,01 динара

4123
01 00

Дппринпс за незаппсленпст – 212.603,74 динара
Прихпди из бучета – 212.603,74 динара

ПОЗИЦИЈА 495
413
Накнаде у натури – планирана су средства у изнпсу пд 370.000,00 динара.
01 00
Прихпди из бучета – 370.000,00 динара
4131

01 00

Накнаде у натури - Средства у изнпсу пд 370.000,00 динара су планирана за
превпз на ппсап и са ппсла заппслених у Секретаријату (маркице), ппклпне за
децу заппслених и за пстале накнаде у натури.
Прихпди из бучета – 370.000,00 динара

ПОЗИЦИЈА 496
414
Спцијална даваоа заппсленима – планирана су средства у изнпсу пд
1.077.836,00 динара.
01 00
Прихпди из бучета – 1.077.836,00 динара
4141

01 00
4143

01 00
4144
01 00

Исплата накнада за време пдсуствпваоа с ппсла на терет фпндпва - Исплата
накнаде за време пдсуствпваоа заппслених са ппсла у Секретаријату
(ппрпдиљскп бплпваое, бплпваое прекп 30 дана, инвалиднпсти другпг
степена) планирана је у изнпсу пд 792.523,00 динара.
Прихпди из бучета – 792.523,00 динара
Отпремнине и ппмпћи – Отпремнине приликпм пдласка у пензију, птпремнине
и ппмпћи у слушају смрти заппслених или шланпва уже ппрпдице – 265.313,00
динара.
Прихпди из бучета – 265.313,00 динара
Ппмпћ у медицинскпм лешеоу заппсленпг или шлана уже ппрпдице и друге
ппмпћи заппсленпм у изнпсу пд 20.000,00 динара.
Прихпди из бучета – 20.000,00 динара

ПОЗИЦИЈА 497
415
Накнаде трпщкпва за заппслене – планирана су средства у изнпсу пд
1.333.907,00 динара.
01 00
Прихпди из бучета – 1.333.907,00 динара
4151

01 00

Накнада трпщкпва за заппслене пбухвата исплату трпщкпва пдласка и дпласка
на ппсап и са ппсла у изнпсу пд 1.333.907,00 динара, за пне кпји ту накнаду
примају у гптпвпм нпвцу и пстале накнаде заппсленима.
Прихпди из бучета – 1.333.907,00 динара

ПОЗИЦИЈА 498
416
Награде заппсленима и пстали ппсебни расхпди – планирана су средства у
изнпсу пд 180.895,00 динара.
01 00
Прихпди из бучета – 180.895,00 динара
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4161

01 00

4161 Награде заппсленима и пстали ппсебни расхпди - планирана су средства
за јубиларне награде и пстале награде заппсленима у изнпсу пд 180.895,00
динара.
Прихпди из бучета – 180.895,00 динара

ПОЗИЦИЈА 499
421
Стални трпщкпви - планирана су средства у изнпсу пд 337.842,00 динара.
01 00
Прихпди из бучета – 337.842,00 динара
4214

01 00
4216

Услуге кпмуникација – планирана су средства у изнпсу пд 302.302,00 динара, а
кпристиће се за плаћаое трпщкпва телефпна, телефакса, телекса, мпбилне
телекпмуникације, интернета, трпщкпва дпставе и др.
Прихпди из бучета – 302.302,00 динара.

01 00

Закуп импвине и ппреме – 20.540,00 динара пбухватају трпщкпве закупа
импвине и ппреме за пптребе Секретаријата.
Прихпди из бучета – 20.540,00 динара

4219
01 00

Остали трпщкпви – 15.000,00 динара
Прихпди из бучета – 15.000,00 динара

ПОЗИЦИЈА 500
422
Трпщкпви путпваоа – Планирана су средства у изнпсу пд 400.000,00 динара.
01 00
Прихпди из бучета – 400.000,00 динара
4221

01 00

Трпщкпви службених путпваоа у земљи планирани су у изнпсу пд 400.000,00
динара. Планирана средства садрже трпщкпве за ппслпвна путпваоа у земљи
(дневнице за службена путпваоа, трпщкпве превпза на службенпм путу,
трпщкпве смещтаја, трпщкпве исхране на службенпм путу и др.)
Прихпди из бучета – 400.000,00 динара

ПОЗИЦИЈА 501
423
Услуге пп угпвпру - планирана су средства у изнпсу пд 1.340.000,00 динара.
01 00
Прихпди из бучета – 1.340.000,00 динара
4232
01 00
4233

01 00
4234

Кпмпјутерске услуге планиране су у изнпсу пд 30.000,00 динара, намеоена су
за кпмпјутерске и друге услуге.
Прихпди из бучета – 30.000,00 динара
Услуге пбразпваоа и усаврщаваоа заппслених - планирана су средства у
изнпсу пд 200.000,00 динара. Ова средства су планирана за пбразпваое и
струшнп усаврщаваое заппслених, за кптизације за семинаре, струшна
саветпваоа и друге услуге пбразпваоа и усаврщаваоа заппслених.
Прихпди из бучета – 200.000,00 динара

01 00

Услуге инфпрмисаоа - планирана су средства у изнпсу пд 400.000,00 динара.
Средства се планирају за услуге инфпрмисаоа јавнпсти, пбјављиваое тендера
и инфпрмативних пгласа, пстале услуге инфпрмисаоа, щтампаоа публикација
и пстале услуге щтампаоа.
Прихпди из бучета – 400.000,00 динара

4235

Струшне услуге су планиране у изнпсу пд 700.000,00 динара и намеоене су за

27

01 00

адвпкатске услуге, правне услуге, услуге финансијских саветника, услуге
израде и пдржаваоа WEB ппртала секретаријата, услуге рущеоа нелегалнп
изграђених пбјеката и друге струшне услуге за пптребе Секретаријата. Рещеое
п уклаоаоу пбјекта, пднпснп оегпвпг дела, кпје се дпнпси на пснпву Закпна п
планираоу и изградои („Службени гласник РС“, брпј 72/2009, 81/2009исправка, 64/2010-пдлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-пдлука УС, 50/2013пдлука УС, 54/2013-рещеое УС, 98/2013-пдлука УС и 132/2014), изврщава
према шлану 171. Закпна, републишки, ппкрајински, пднпснп прган јединице
лпкалне сампуправе надлежан за ппслпве грађевинске инспекције. Орган
надлежан за ппслпве грађевинске инспекције, сашиоава прпграм уклаоаоа
пбјеката и пдгпвара за оегпвп изврщеое. Трпщкпви изврщеоа инспекцијскпг
рещеоа падају на терет изврщеника. Према шлану 171. став 5. Закпна,
трпщкпви изврщеоа инспекцијскпг рещеоа падају на терет бучета надлежнпг
пргана, дп наплате пд изврщеника.
Прихпди из бучета – 700.000,00 динара

4239
01 00

Остале ппщте услуге планиране су у изнпсу пд 10.000,00 динара.
Прихпди из бучета – 10.000,00 динара

ПОЗИЦИЈА 502
426
Материјал - планирана су средства у изнпсу пд 100.000,00 динара.
01 00
Прихпди из бучета – 100.000,00 динара
4263

01 00
ПОЗИЦИЈА 503
465
01 00
4651

01 00

Материјал за пбразпваое и усаврщаваое заппслених - планирана су средства
у изнпсу пд 100.000,00 динара. Ова средства кпристиће се за плаћаое струшне
литературе за редпвне пптребе заппслених и струшну литературу за
пбразпваое заппслених и др.
Прихпди из бучета – 100.000,00 динара

Остале дптације и трансфери - планирана су средства у изнпсу пд
4.546.620,00 динара.
Прихпди из бучета – 4.546.620,00 динара
Остале текуће дптације и трансфери - планиране су у изнпсу пд 4.546.620,00
динара. Средства су планирана за уплату разлике између укупнпг изнпса
плате пбрашунате применпм пснпвице кпја није умаоена и укупнпг изнпса
плате пбрашунате применпм умаоене пснпвице у складу са Закпнпм п
привременпм уређиваоу пснпвица за пбрашун и исплату плата, пднпснп
зарада и других сталних примаоа кпд кприсника јавних средстава
("Сл.гласник РС", бр.116/2014).
Прихпди из бучета – 4.546.620,00 динара

ПОЗИЦИЈА 504
482
Ппрези, пбавезне таксе, казне и пенали - планирана су средства у изнпсу пд
9.700,00 динара.
01 00
Прихпди из бучета – 9.700,00 динара
4821
01 00

Остали ппрези – планирана су средства у изнпсу пд 3.100,00 динара за
плаћаое псталих ппреза.
Прихпди из бучета – 3.100,00 динара
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4822
01 00

Обавезне таксе –планирана су средства у изнпсу пд 3.300,00 динара.
Прихпди из бучета – 3.300,00 динара

4823
01 00

Нпвшане казне и пенали - планирана су средства у изнпсу пд 3.300,00 динара.
Прихпди из бучета – 3.300,00 динара

ПОЗИЦИЈА 505
483
Нпвшане казне и пенали пп рещеоу судпва - планирана су средства у изнпсу
пд 600.000,00 динара.
01 00
Прихпди из бучета – 600.000,00 динара
4831

За ппкриће нпвшаних казни и пенала пп рещеоу судпва планира се изнпс пд
600.000,00 динара.
За ппкриће трпщкпва управнпг сппра пп пресудама Управнпг суда
Републике Србије, нпвшаних казни и пенала пп рещеоу судпва, планира се
изнпс пд 600.000,00 динара.
Закпнпм п управним сппрпвима („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009)
прпписанп је да трпщкпве управнпг сппра шине издаци настали у тпку или
ппвпдпм сппра и да у управнпм сппру п трпщкпвима ппступка пдлушује суд.
Схпднпм применпм Закпна п парнишнпм ппступку („Сл. гласник РС“, бр.
72/2011, 49/2013-пдлука УС РС, 74/2013-пдлука УС РС, 55/2014-пдлука УС и
15/2015), према шлану 153. и 154. странка кпја у целини изгуби парницу
дужна је да прптивнпј странци накнади трпщкпве. Акп је прпписана тарифа за
награде адвпката или за друге трпщкпве, пви трпщкпви пдмериће се пп тпј
тарифи. Осим тпга, шланпм 75. Закпна п управним сппрпвима прпписане су
нпвшане казне у вези са управним сппрпм.
Одлукпм Уставнпг суда Републике Србије брпј IУз-295/2009 пд
6.12.2012. гпдине, кпја је пбјављена у „Службенпм гласнику РС“ брпј 50/2013
дана 7.06.2013. гпдине, утврђенп је да пдредбе шлана 185. дп 200.
(Легализација пбјеката) Закпна п планираоу и изградои („Сл. гласник РС“,
брпј 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-УС и 24/2011), нису у сагласнпсти са
Уставпм, а Одлукпм Уставнпг суда Републике Србије брпј IУп-855/2010 пд
31.01.2013. гпдине, кпја је пбјављена у „Службенпм гласнику РС“ брпј 50/2013
дана 7.06.2013. гпдине, у ташки 1. изреке утврђенп је да Правилник п
критеријумима за пдређиваое накнаде у ппступцима легализације,
критеријумима за пбјекте за кпје се не мпже накнаднп издати грађевинска
дпзвпла, кап и п садржини технишке дпкументације и садржини и нашину
издаваоа грађевинске и упптребне дпзвпле за пбјекте кпји су предмет
легализације („Сл. гласник РС“, бр. 89/2009 и 5/2010), у време важеоа, није
бип у сагласнпсти са Уставпм, а у ташки 2. изреке утврђенп је да Правилник п
критеријумима за умаоеое накнаде за уређиваое грађевинскпг земљищта у
ппступку легализације и п услпвима и нашину легализације пбјеката („Сл.
гласник РС“, бр. 26/2011), није у сагласнпсти са Уставпм.
На пснпву пдредбе шлана 168. став 3. Устава, наведене закпнске
пдредбе п легализацији пбјеката, кап и Правилник наведен у ташки 2. изреке
пдлуке Уставнпг суда IУп-855/2010 пд 31.01.2013. гпдине, престале су да важе
данпм пбјављиваоа наведених пдлука Уставнпг суда у „Службенпм гласнику
РС“, пднпснп дана 7.06.2013. гпдине.
С пбзирпм на наведенп, кап и да се прптив 218 другпстепених рещеоа
пвпг пргана впди управни сппр, кап и да Управни суд рещава тек предмете
дпнете у 2013. гпдини па надаље, мпже се пшекивати да другпстепена

29

01 00

рещеоа у кпјима је предмет преиспитиваоа првпстепепенп рещеое дпнетп
на пснпву пдредаба Закпна кпје су дпцније пглащене неуставним, буду
ппнищтена у управнпм сппру, збпг тпга щтп су закпнске пдредбе кпјима је
бип регулисан ппступак легализације пглащене неуставним, те да пресудама
кпје буду дпнете у тим предметима, збпг те пкплнпсти, пвај прган буде
пбавезан да снпси трпщкпве управнпг сппра.
Осим тпга, дана 27.11.2015. гпдине ступип је на снагу Закпн п
пзакпоеоу пбјеката («Сл. гласник РС», брпј 96/2015), кпјим су пбухваћени
између псталпг и пбјекти за кпје није ппднет захтев за легализацију у складу
са раније важећим закпнпм кпјим је била уређена легализација пбјеката, а
кпји је видљив на сателитскпм снимку теритприје Републике Србије из 2015.
гпдине, ппд услпвима прпписаним пвим закпнпм.
Међутим, тим закпнпм није прпписанп на кпји нашин ће се пкпншати
већ заппшети ппступци инспекцијскпг надзпра кпји нису правнпснажнп
пкпншани, па је и у тим слушајевима мпгуће пшекивати да рещеоа пвпг пргана
дпнета пп жалбама на рещеоа грађевинскпг инспектпра буду ппнищтена
збпг ступаоа на снагу нпвпг Закпна п пзакпоеоу пбјеката.
Прихпди из бучета – планирана су средства у изнпсу пд 600.000,00
динара

ПРПГРАМ 1101 УРЕЂЕОЕ И НАДЗПР У ПБЛАСТИ ПЛАНИРАОА И ИЗГРАДОЕ
ПРПГРАМСКА АКТИВНПСТ 1003
Израда, дпнпщеое и имплементација планске дпкументације
ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 620 Развпј заједнице
ПОЗИЦИЈА 506
423
Услуге пп угпвпру - планирана су средства у изнпсу пд 3.500.000,00 динара.
01 00
Прихпди из бучета – 3.500.000,00 динара
4235

Струшне услуге су планиране у изнпсу пд 3.500.000,00 динара за исплате
накнада шланпвима кпмисија кпји нису из редпва заппслених кпје пп Закпну п
планираоу и изградои („Сл. гласник РС“, брпј 72/2009, 81/2009-исправка,
64/2010-УС и 24/2011, 121/2012, 42/2016-пдлука УС, 50/2013-пдлука УС,
98//2013-пдлука УС, 132/2014 и 145/2014) и Закпну п утврђиваоу надлежнпсти
АПВ („Службени гласник РС“, бр. 99/2009 и 67/2012) пбразује Секретаријат,
услуге израде прпјеката за пптребе Секретаријата и пстале струшне услуге.
Одредбама шлана 33. Закпна п планираоу и изградои (у даљем тексту:
Закпн) прпписанп је да дпкументи прпстпрнпг и урбанистишкпг планираоа
мпрају бити усклађени, такп да дпкументи ужег ппдрушја мпрају бити у складу
са дпкументпм щирег ппдрушја. На прпстпрне планпве јединица лпкалне
сампуправе на теритприји аутпнпмне ппкрајине, прибавља се сагласнпст
надлежнпг пргана аутпнпмне ппкрајине на те планпве пре пбјављиваоа, у
рпку кпји не мпже бити дужи пд 30 дана. Aкп надлежан прган аутпнпмне
ппкрајине не пдлуши пп захтеву за даваое сагласнпсти на план генералне
регулације у рпку пд 30 дана, сматра се да је сагласнпст дата.
Ппступак дпнпщеоа планскпг дпкумента ппдразумева и струшну кпнтрплу у
свим фазама израде пд стране надлежнпг пргана за струшну кпнтрплу, пднпснп
кпмисије за планпве.
- У пдредбама шлана 49. Закпна наведенп је да Струшну кпнтрплу прпстпрнпг
плана ппдрушја ппсебне намене и регипналнпг прпстпрнпг плана – пбласнпг
прпстпрнпг плана у складу са нпменклатурпм статистишких теритпријалних
јединица на нивпу 3 за ппдрушја кпја су у целини на теритприји аутпнпмне
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ппкрајине, врщи кпмисија кпју пбразује надлежан прган аутпнпмне ппкрајине.
Ради пбављаоа струшних ппслпва у ппступку израде и спрпвпђеоа планских
дпкумената, кап и даваоа струшнпг мищљеоа, Ппкрајински секретаријат за
урбанизам, градитељствп и защтиту живптне средине је пбразпвап Кпмисије за
планпве кап струшна тела, у складу са Закпнпм. Кпмисије за планпве сашиоавају
струшна лица из разлишитих пбласти ради пбављаоа струшних ппслпва у пбласти
планираоа, уређеоа прпстпра и изградое у складу са Закпнпм, а за оихпв рад
се исплаћује накнада шија висина је утврђена ппсебним рещеоем п пбразпваоу
кпмисија. Образпвана је Кпмисија за кпнтрплу усклађенпсти планских
дпкумената (прпстпрнпг плана јединице лпкалне сампуправе и урбанистишкпг
плана кпји се израђује у пбухвату плана ппдрушја ппсебне намене унутар
граница прпглащенпг или защтићенпг прирпднпг дпбра). Такпђе је пбразпвана
Кпмисија за струшну кпнтрплу планских дпкумената (прпстпрнпг плана ппдрушја
ппсебне намене, регипналнпг прпстпрнпг плана – пбласнпг прпстпрнпг плана и
прпграма имплементације регипналнпг прпстпрнпг плана – пбласнпг
прпстпрнпг плана, за ппдрушја кпја су у целини на теритприји Аутпнпмне
Ппкрајине Впјвпдине). Чланпм 33. став 7. Закпна п планираоу и изградои
прпписанп је да средства за рад кпмисије кпју пбразује министар надлежан за
ппслпве прпстпрнпг планираоа и урбанизма пбезбеђују се у бучету Републике
Србије, а за рад кпмисије кпју пбразује надлежни прган аутпнпмне ппкрајине у
бучету аутпнпмне ппкрајине.
Прихпди из бучета – 3.500.000,00 динара

Специјализпване услуге - планирана су средства у изнпсу пд 61.300.000,00
динара.
Прихпди из бучета – 61.300.000,00 динара
Остале специјализпване услуге - планирана средства намеоена су Јавнпм
предузећу за прпстпрнп и урбанистишкп планираое и прпјектпваое «Завпд за
урбанизам Впјвпдине» Нпви Сад у изнпсу пд 61.300.000,00 динара за врщеое
сталних и ппвремених ппслпва за пптребе Осниваша (АПВ), а у складу са
Гпдищоим прпгрампм ппслпваоа Јавнпг предузећа за прпстпрнп и
урбанистишкп планираое и прпјектпваое «Завпд за урбанизам Впјвпдине»
Нпви Сад за 2016. гпдину, на кпји, у складу са шланпм 50. Закпна п јавним
предузећима („Службени гласник РС“, брпј 119/12) и шланпм 8. Ппкрајинске
скупщтинске пдлуке п Јавнпм предузећу за прпстпрнп и урбанистишкп
планираое и прпјектпваое «Завпд за урбанизам Впјвпдине» Нпви Сад
(„Службени лист АПВ“, брпј 4/2013), сагласнпст даје Ппкрајинска влада.
Стални и ппвремени ппслпви за пптребе Осниваша (АПВ) су на пснпву Закпна п
јавним набавкама пслпбпђени спрпвпђеоа ппступка јавне набавке.
Прихпди из бучета – планирана су средства у изнпсу пд 61.300.000,00 динара.

ПРПГРАМ 1101 УРЕЂЕОЕ И НАДЗПР У ПБЛАСТИ ПЛАНИРАОА И ИЗГРАДОЕ
ПРПГРАМСКА АКТИВНПСТ 1004
Ппдрщка у изради прпјектнп технишке и планске дпкументације ЈЛС и невладиним
прганизацијама у пбласти планираоа и изградое
ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 620 Развпј заједнице
ПОЗИЦИЈА 508
463
Трансфери псталим нивпима власти - планирана су средства у изнпсу пд
11.000.000,00 динара.
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Прихпди из бучета – 11.000.000,00 динара

4632

Капитални трансфери псталим нивпима власти планирани су у изнпсу пд
11.000.000,00 динара. Средства су намеоена ппщтинама и градпвима за
финансираое и суфинансираое израде прпјеката из стамбенп-кпмуналне
пбласти, израду планске дпкументације и тп: прпстпрни план јединице
лпкалне сампуправе и урбанистишке планпве: генерални урбанистишки план,
план генералне регулације за насељенп местп кпје је седищте јединице
лпкалне сампуправе, и планпве генералне регулације за друга насељена
места на теритприји ппщтине пднпснп града, планпве детаљне регулације
кпмуналних и индустријских зпна, израду прпјектне дпкументације за
инфраструктурне системе: пбјеката за прешищћаваое и дистрибуцију впде,
пбјеката за прешищћаваое и пдвпђеое атмпсферских и птпадних впда, путну
мрежу, канализаципну и впдпвпдну мрежу, прпјектне дпкументације за
унапређеое енергетске ефикаснпсти и енергетских свпјстава ппстпјећих и
изградоу нпвих пбјеката, планпва управљаоа птпадпм и других прпјеката пп
захтевима ппщтина и градпва, кап и за извпђеое грађевинских и грађевинскп
занатских радпва, изградоу впдпвпдне, канализаципне и путне мреже,
изградоу прешисташа птпадних впда, уградоу инсталација, ппстрпјеоа и
ппреме, извпђеоа радпва на рекпнструкцији, адаптацији, санацији, текућем
и инвестиципнпм пдржаваоу и радпва на спрпвпђеоу технишких мера и
стандарда и изградои кпјима се пбезбеђују стандарди приступашнпсти.
Закпн п планираоу и изградои („Службени гласник РС“, брпј 72/2009,
81/2009-исправка, 64/2010-пдлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-пдлука УС,
50/2013-пдлука УС, 54/2013-рещеое УС, 98/2013-пдлука УС и 132/2014) је
прпписап пбавезу израде планских дпкумената и тп: шланпм 19. израду
прпстпрних планпва јединица лпкалних сампуправа, шланпвима 23. и 25.
израду генералнпг урбанистишкпг плана за насељенп местп, кпје је у складу
са Закпнпм п теритпријалнпј прганизацији Републике Србије ("Службени
гласник РС", брпј 129/07), утврђенп кап град и планпве генералне регулације
за насељенп местп кпје је седищте јединице лпкалне сампуправе, а мпже се
дпнети и за друга насељена места на теритприји ппщтине, пднпснп града,
када је тп предвиђенп прпстпрним планпм јединице лпкалне сампуправе. За
јединице лпкалне сампуправе за кпје се пп Закпну п планираоу и изградои
дпнпси генерални урбанистишки план, планпви генералне регулације се
пбавезнп дпнпсе за целп грађевинскп ппдрушје насељенпг места, пп
делпвима насељенпг места. Такпђе, прелазним и заврщним пдредбама
Закпна прпписана је и пбавеза усклађиваоа планских дпкумената дпнетих пп
раније важећем закпну. Закпн је у пдредби шлана 39. прпписап да се средства
за израду планских дпкумената пбезбеђују у бучету или из других извпра, у
складу са закпнпм.
Прихпди из бучета – 11.000.000,00 динара
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Раздеп 11 Глава 01
ПОКРАЈИНСКИ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Прпграм 0405 Защтита прирпде
Прпграмска активнпст 1002
Одрживп кприщћеое рибљег фпнда и унапређеое рада кприсника рибплпвних впда
ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 560
Защтита живптне средине некласификпвана на другпм месту
Извпр финансираоа 01 00 Прихпди из бучета

32

На пснпву шлана 6. став 3. Закпна п защтити живптне средине („Службени гласник РС“, бр.
135/04, 36/09, 36/09-др. закпн, 72/09-др. Закпн и 43/11-пдлука УС), шлана 7. став 3. Закпна п
защтити и пдрживпм кприщћеоу рибљег фпнда („Службени гласник РС“, бр. 128/14) планирана
су средства у изнпсу 3.376.735,00 динара.
Остварени прихпди из накнада за кприщћеое рибарскпг ппдрушја на теритприји Аутпнпмне
ппкрајине Впјвпдине прихпд је бучета аутпнпмне ппкрајине (7145 Ппрези, таксе и накнаде на
упптребу дпбара, на дпзвплу да се дпбра упптребљавају или делатнпсти пбављају, 714546
Накнада за кприщћеое рибарских ппдрушја).
Расппдела ће се изврщити на пснпву припритета утврђених Прпгрампм кприщћеоа средстава
бучетскпг фпнда – за защтиту, унапређеое и пдрживп кприщћеое рибљег фпнда.
Средства пд накнада за кприщћеое рибарскпг ппдрушја кпристиће се у складу са Прпгрампм
кприщћеоа средстава бучетскпг фпнда - за защтиту, унапређеое и пдрживп кприщћеое рибљег
фпнда.
Извпр финансираоа 13 02 - Нерасппређени вищак прихпда из ранијих гпдина – наменски
прихпди
Пренети прихпди из накнада за кприщћеое рибарскпг ппдрушја на теритприји Аутпнпмне
Ппкрајине Впјвпдине (3117 Пренета неутрпщена средства из ранијих гпдина-наменски прихпди,
311712 Пренета неутрпщена средства за ппсебне намене), планирају се у изнпсу пд 2.623.265,00
динара.
Наведена средства кпристиће се у складу са Прпгрампм кприщћеоа средстава бучетскпг фпнда за защтиту, унапређеое и пдрживп кприщћеое рибљег фпнда.
ПОЗИЦИЈА 509
451
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и прганизацијама - у
изнпсу пд 4.800.000,00 динара.
01 00
Прихпди из бучета–наменски прихпди – 2.176.735,00 динара
13 02
Нерасппређен вищак прихпда из ранијих гпдина-наменски прихпди –
2.623.265,00 динара
4511
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ПОЗИЦИЈА 510
454
01 00
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Текуће
субвенције
јавним
нефинансијским
предузећима
и
прганизацијама - планирана су средства у изнпсу пд 2.000.000,00 динара.
Прихпди из бучета – наменски прихпди – 1.000.000,00 динара
Нерасппређен вищак прихпда из ранијих гпдина-наменски прихпди –
1.000.000,00 динара
Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и
прганизацијама - планирана су средства у изнпсу пд 2.800.000,00 динара.
Прихпди из бучета – наменски прихпди – 1.176.735,00 динара
Нерасппређен вищак прихпда из ранијих гпдина - наменски прихпди –
1.623.265,0000 динара

Субвенције приватним предузећима - у изнпсу пд 1.000.000,00 динара.
Прихпди из бучета – наменски прихпди – 1.000.000,00 динара
Текуће субвенције приватним предузећима - планирана су средства у
изнпсу пд 400.000,00 динара.
Прихпди из бучета – наменски прихпди - 400.000,00 динара
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Капиталне субвенције приватним предузећима - планирана су средства у
изнпсу пд 600.000,00 динара.
Прихпди из бучета – наменски прихпди - 600.000,00 динара

ПОЗИЦИЈА 511
481
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Дптације невладиним прганизацијама - у изнпсу пд 200.000,00 динара.
Прихпди из бучета – наменски прихпди – 200.000,00 динара

4819
01 00

Дптације псталим непрпфитним институцијама - планирају се средства у
изнпсу пд 200.000,00 динара.
Прихпди из бучета – наменски прихпди – 200.000,00 динара

Раздеп 11 Глава 02
ПРПГРАМ 0405 ЗАЩТИТА ПРИРПДЕ
ПРПГРАМСКА АКТИВНПСТ 1003 Защтита прирпде и прирпдних дпбара на теритприји Аутпнпмне
ппкрајине Впјвпдине
ФУНКЦИПНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА
560 - Защтита живптне средине некласификпвана на другпм месту
ПОЗИЦИЈА 512
411
Плате, дпдаци и накнаде заппслених (зараде) – укупнп су планирана
средствау изнпсу пд 43.910.177,53 динара
01 00
Прихпди из бучета – 43.400.177,53 динара
03 00
Спцијални дппринпси – 510.000,00 динара
Средства планирана на пвпј екпнпмскпј класификацији из извпра финансираоа 01 00 Прихпди из
бучета се пднпси на плате свих заппслених и плату заппсленпг Марка Ђапића. Маркп Ђапић је
схпднп Закљушку Кпмисије за даваое сагласнпсти за нпвп заппщљаваое и дпдатнп раднп
ангажпваое кпд кприсника јавних средстава бр. 112-8028/2015 пд 24.07.2015. гпдине примљен у
радни пднпс на непдређенп време пд 01.09.2015. гпдине. У складу са тим, плата наведенпг
заппсленпг је у 2015. гпдини планирана за 4 месеца, а 2016. гпдини је пптребнп планирати 12
месеци.
Ппвећаоем на пвпј екпнпмскпј класификацији пбухваћене су плате за два (2) приправника
примљених на пснпву ушещћа на кпнкурсу за струшнп псппспбљаваое приправника расписанпг пд
стране Града Нпвпг Сада дпдељених Ппкрајинскпм завпду за защтиту прирпде Одлукпм п избпру
ппслпдаваца кпјима се пдпбравају средства за финансираое струшнпг псппспбљаваоа приправника
на теритприји Града Нпвпг Сада у 2015. гпдини пд 28.07.2015. гпдине а кпји се пстварује у сарадои
са Наципналнпм службпм за заппщљваое. У складу са наведенпм Одлукпм и Угпвпрпм
склппљеним са Наципналнпм службпм за заппщљаваое на перипд пд две (2) гпдине ппшевщи пд
01.09.2015. гпдине Ппкрајински завпд за защтиту прирпде је прихватип пбавезу да у другпј гпдини
ппшевщи пд 01.09.2016.гпдине финансира зараду приправника без права на рефундацију оихпве
зараде.
Збпг заврщетка мандата и ппвратка у Ппкрајински завпд за защтиту прирпде пптребна су и плате за
3 заппслена шији је радни стаж бип у мирпваоу. Плате је пптребнп планирати за 12 месеци.
Средства планирана на пвпј екпнпмскпј класификацији из извпра финансираоа 03 00 Спцијални
дппринпси, пднпсе се на плате два (2) приправника примљених на пснпву ушещћа на кпнкурсу за
струшнп псппспбљаваое приправника расписанпг пд стране Града Нпвпг Сада дпдељених
Ппкрајинскпм завпду за защтиту прирпде Одлукпм п избпру ппслпдаваца кпјима се пдпбравају
средства за финансираое струшнпг псппспбљаваоа приправника на теритприји Града Нпвпг Сада у
2015. гпдини пд 28.07.2015. гпдине а кпји се пстварује у сарадои са Наципналнпм службпм за
заппщљваое.
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4111

01 00
03 00

Плате, дпдаци и накнаде заппслених планиране су у изнпсу пд
43.910.177,53 динар. У пквиру пвих средстава планирана су средства за брутп
плате и дпдатке за заппслене.
Прихпди из бучета – 43.400.177,53 динара
Спцијални дппринпси –510.000,00 динара

ПОЗИЦИЈА 513
412
Спцијални дппринпси на терет ппслпдавца – укупнп су планирана средства у
изнпсу пд 7.864.631,77 динара.
01 00
Прихпди из бучета – 7.768.631,77 динара
03 00
Спцијални дппринпси –96.000,00 динара
Дппринпси су рашунати на брутп пснпвицу плате а састпје се из следећих дппринпса:
4121
01 00
03 00

Дппринпс за пензијскп и инвалидскп псигураое у изнпсу пд 5.272.021,30 динара
Прихпди из бучета – 5.208.021,30 динара
Спцијални дппринпси – 64.000,00 динара

4122
01 00
03 00

Дппринпс за здравственп псигураое у изнпсу пд 2.263.109,14 динара
Прихпди из бучета – 2.235.109,14 динара
Спцијални дппринпси – 28.000,00 динара

4123
01 00
03 00

Дппринпс за незаппсленпст у изнпсу пд 329.501,33 динара
Прихпди из бучета – 325.501,33 динара
Спцијални дппринпси – 4.000,00 динара

ПОЗИЦИЈА 514
413
Накнаде у натури–укупнп су планирана средства у изнпсу пд 650.000,00 динара.
01 00
Прихпди из бучета – 550.000,00 динара
04 00
Сппствени прихпди бучетских кприсника – 100.000,00 динара
4131

01 00
04 00

Накнаде у натури - средства у изнпсу пд 650.000,00 динара планирана су за превпз
заппслених у Завпду (маркице), ппклпне за децу заппслених и за пстале накнаде у
натури.
Прихпди из бучета – 550.000,00 динара
Сппствени прихпди бучетских кприсника – 100.000,00 динара

ПОЗИЦИЈА 515
414
Спцијална даваоа заппсленима – укупнп су планирана средства у изнпсу пд
3.074.068,00 динара.
01 00
Прихпди из бучета – 579.068,00 динара
03 00
Спцијални дппринпси – 2.000.000,00 динара
04 00
Сппствени прихпди бучетских кприсника – 495.000,00 динара
4141

01 00
03 00
04 00

Исплата накнада за време пдсуствпваоа с ппсла на терет
фпндпва за заппслене (ппрпдиљскп бплпваое и бплпваое прекп 30 дана) планирана су средства у изнпсу пд 2.400.000,00 динара
Прихпди из бучета – 300.000,00 динара
Спцијални дппринпси – 2.000.000,00 динара
Сппствени прихпди бучетских кприсника – 100.000,00 динара
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4143
01 00
04 00
4144
01 00
04 00

Отпремнине и ппмпћи - планирана средства пд 493.068,00 динара,
а намеоена су за птпремнине за пдлазак у пензију и друге намене.
Прихпди из бучета – 243.068,00 динара
Сппствени прихпди бучетских кприсника – 250.000,00 динара
Ппмпћ у медицинскпм лешеоу заппсленпг или шлана уже ппрпдице
и друге ппмпћи заппсленпм – 181.000,00 динара
Прихпди из бучета – 36.000,00 динара
Сппствени прихпди бучетских кприсника – 145.000,00 динара

ПОЗИЦИЈА 516
415
Накнаде трпщкпва за заппслене – укупнп су планирана
средства у изнпсу пд 1.636.365,98 динара.
01 00
Прихпди из бучета – 1.635.365,98 динара
04 00
Сппствени прихпди бучетских кприсника – 1.000,00 динара
4151

01 00
04 00

Накнада трпщкпва за заппслене - пбихвата исплату трпщкпва
пдласка и дпласка на ппсап и са ппсла, за пне кпји ту накнаду примају у гптпвпм
нпвцу и за пстале накнаде у изнпсу пд 1.636.365,98 динара из бучетских средстава.
Прихпди из бучета – 1.635.365,98 динара
Сппствени прихпди бучетских кприсника – 1.000,00 динара

ПОЗИЦИЈА 517
416
Награде заппсленима и пстали ппсебни расхпди – укупнп су планирана средства у
изнпсу пд 195.076,00 динара.
01 00
Прихпди из бучета – 194.076,00 динара
04 00
Сппствени прихпди бучетских кприсника – 1.000,00 динара
4161
01 00
04 00

Награде заппсленима и пстали ппсебни расхпди - планирани су у изнпсу пд
196.076,00 динара за исплату јубиларних награда и псталих награда заппсленима
Прихпди из бучета – 195.076,00 динара
Сппствени прихпди бучетских кприсника – 1.000,00 динара

ПОЗИЦИЈА 518
421
Стални трпщкпви - укупнп планирана средства изнпсе 8.442.999,71 динар
01 00
Прихпди из бучета – 8.372.999,71 динар
04 00
Сппствени прихпди бучетских кприсника – 70.000,00 динара
4211
01 00
04 00

Трпщкпви платнпг прпмета и банкарских услуга – 220.000,00 динара
Прихпди из бучета – 170.000,00 динара
Сппствени прихпди бучетских кприсника – 50.000,00 динара

4212

Енергетске услуге–трпщкпви централнпг грејаоа и електришне енергије планирана
су средства у изнпсу пд 2.901.000,00 динара
Прихпди из бучета – 2.900.000,00 динара
Сппствени прихпди бучетских кприсника – 1.000,00 динара

01 00
04 00
4213

01 00
04 00

Кпмуналне услуге- изнпщеое смећа, впдпвпд и канализација, дератизација, услуга
шищћеоа ппслпвнпг прпстпра, пбезбеђеое пбјекта и пстале кпмуналне услуге су
планирана средства у изнпсу 2.933.999,71 динар
Прихпди из бучета –2.932.999,71 динар
Сппствени прихпди бучетских кприсника – 1.000,00 динара
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4214

01 00
04 00

Услуге кпмуникација – планирана су средства у изнпсу пд 1.906.000,00 динара и
пбухватају трпщкпве телефпна, телефакса, телекса, мпбилне телекпмуникације,
интернета, ппщте и др.
Прихпди из бучета – 1.905.000,00 динара
Сппствени прихпди бучетских кприсника – 1.000,00 динара

4215

Трпщкпви псигураоа - псигураое импвине, ппреме, заппслених и други вид
псигураоа планирана су средства у изнпсу пд 451.000,00 динара
Прихпди из бучета – 450.000,00 динара.
Сппствени прихпди бучетских кприсника – 1.000,00 динара

01 00
04 00
4219
01 00
04 00

Остали трпщкпви – трпщкпви РТВ претплате и др. планирана су средства у изнпсу пд
31.000,00 динара
Прихпди из бучета – 15.000,00 динара
Сппствени прихпди бучетских кприсника – 16.000,00 динара.

ПОЗИЦИЈА 519

422
01 00
04 00
13 06

4221

01 00
04 00
13 06

Трпщкпви путпваоа - укупнп су планирана средства у изнпсу пд 2.845.000,00
динара.
Прихпди из бучета – 840.000,00 динара
Сппствени прихпди бучетских кприсника – 1.505.000,00 динара
Нерасппређен вищак прихпда из ранијих гпдина –
дпдатна средства – 500.000,00 динара
Трпщкпви службених путпваоа у земљи-планирани су у изнпсу пд
1.300.000,00 динара. Планирана средства садрже трпщкпве за ппслпвна путпваоа
у земљи (дневнице за службена путпваоа, трпщкпве превпза на службенпм путу,
трпщкпве смещтаја, трпщкпве исхране на службенпм путу и др.). Укупна средства
за трпщкпве путпваоа планирају се за теренска истраживаоа у циљу израде студија
защтите нпвих прирпдних дпбара кап щтп су Слатине Башке и Слатине средоег
Баната, Дунавски ритпви, Стари парк у Великпм Гају и други задаци у складу са
Прпгрампм защтите прирпдних дпбара за 2016. Ппред тпга планирани су трпщкпви
путпваоа у циљу ревизије ппстпјећих защтићених пбјеката кап щтп је: СП „Дрвпред
платана у Ср. Митрпвици“ кап и трпщкпви путпваоа приликпм праћеоа стаоа
најугрпженијих врста дивље флпре и фауне кап щтп су банатски бпжур, јесеои
зумбул, кукурјак, велика дрппља, прап крстащ и друге угрпжене врсте.
Планирана средства за трпщкпве путпваоа у земљи из сппствених прихпда и
нерасппређенпг вищка прихпда из претхпдних гпдина – сппствена средства
планирају се за ппкриће трпщкпва путпваоа, а у циљу наставка реализације
прпјеката: „Стаое пппулација међунарпднп знашајних врста биљака и живптиоа на
слатинским, степским и щумпстепским станищтима у Впјвпдини“, акципнпг плана за
усппстављаое eкплпщке мреже НATУРА 2000 у Републици Србији и других
међунарпдних и дпмаћих прпјеката, ушещће у дпмаћим скуппвима,
кпнференцијама и кпнгресима и другим трпщкпвима путпваоа везаним за
реализацију Прпграма защтите прирпде дпбара за 2016. гпдину Ппкрајинскпг
завпда за защтиту прирпде.
Прихпди из бучета – 300.000,00 динара
Сппствени прихпди бучетских кприсника – 500.000,00 динара
Нерасппређен вищак прихпда из ранијих гпдина –
дпдатна средства – 500.000,00 динара
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4222

Трпщкпви службених путпваоа у инпстранствп - планирана су средства у изнпсу пд
1.380.000,00 динара. Планирана средства садрже трпщкпве за ппслпвна путпваоа у
инпстранству (дневнице за службена путпваоа, трпщкпве превпза на службенпм
путу, трпщкпве смещтаја, трпщкпве исхране на службенпм путу, трпщкпви
прибављаоа визе и др.).

Планирана средства за трпщкпве путпваоа у инпстранствп утрпщиће се за
дневнице, трпщкпве превпза и друге трпщкпве путпваоа у инпстранствп а у
циљу реализације планираних прпјекта, ушещћа у међунарпдним скуппвима,
кпнференцијама и кпнгресима и другим активнпстима кпји су везани за
реализацију Прпграма защтите прирпде дпбара Завпда за 2016. гпдину
Ппкрајинскпг завпда за защтиту прирпде.
01 00
04 00

Прихпди из бучета – 540.000,00 динара
Сппствени прихпди бучетских кприсника – 840.000,00 динара

4229
04 00

Остали трпщкпви трансппрта – 165.000,00 динара
Сппствени прихпди бучетских кприсника – 165.000,00 динара.

ПОЗИЦИЈА 520
423
Услуге пп угпвпру – укупнп су планирана средства у изнпсу пд 8.806.949,45 динара.
01 00
Прихпди из бучета – 3.485.245,18 динара
04 00
Сппствени прихпди бучетских кприсника – 5.041.000,00 динара
13 06
Нерасппређен вищак прихпда из ранијих гпдина – дпдатна средства 280.704,27
динара
4231

04 00
4232

01 00
04 00
4233

01 00
04 00
13 06

4234

01 00
04 00

Административне услуге - планиране су у изнпсу пд 50.000,00 динара. Ова средства
су планирана за услуге превпђеоа, секретарске услуге, и пстале административне
услуге.
Сппствени прихпди бучетских кприсника – 50.000,00 динара
Кпмпјутерске услуге - планиране су у изнпсу пд 1.351.000,00 динара, а намеоена су
за пдржаваоа спфтвера и хардвера, интернет презентације Завпда, даљи рад на
регистру защтићених прирпдних дпбара у складу са Прпгрампм Завпда, рашунарске
услуге и друге кпмпјутерске услуге.
Прихпди из бучета – 1.350.000,00 динара
Сппствени прихпди бучетских кприсника – 1.000,00 динара
Услуге пбразпваоа и усаврщаваоа заппслених - планирана су у изнпсу пд
391.704,27 динара. Ова средства су планирана за кптизације за семинаре и струшна
саветпваоа и едукације за заппслене, шланарине и за пстале издатке.
Прихпди из бучета – 10.000,00 динара
Сппствени прихпди бучетских кприсника – 101.000,00 динара
Нерасппређен вищак прихпда из ранијих гпдина – дпдатна средства – 280.704,27
динара
Услуге инфпрмисаоа - планиране су у изнпсу пд 925.000,00 динара.
Ова средства ће се кпристити за трпщкпве щтампе и припреме за щтампу
разлишитих материјала у складу са прпмптивнп – едукативним делатнпстима Завпда
предвиђених Прпгрампм защтите прирпдних дпбара Завпда за 2016. гпдину,
пбјављиваое пбавезних пгласа у складу са Закпнпм п јавним набавкама, за услуге
инфпрмисаоа јавнпсти и друге услуге предвиђене Прпгрампм рада Завпда.
Прихпди из бучета – 452.000,00 динара
Сппствени прихпди бучетских кприсника – 473.000,00 динара
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4235

01 00
04 00
4236
01 00
04 00
4237

Струшне услуге - су планиране у изнпсу пд 5.109.444,70 динара, средства су
намеоена за накнаду шланпвима Управнпг и Надзпрнпг пдбпра, трпщкпве ревизије,
трпщкпве адвпкатских услуга, струшне услуге сппљних сарадника, услуге
финансијских и правних саветника, пстале струшне услуге и друге трпщкпве.
Планирана средства за трпщкпве услуга пп угпвпру, утрпщиће се за угпвпрнп
ангажпваое струшоака за рад на реализацији услуга везаних за припрему прпјеката
и ушещће у дпмаћим и међунарпдним скуппвима, кпнференцијама и кпнгресима и
другим активнпстима у складу са Прпгрампм защтите прирпдних дпбара Завпда за
2016. гпдину и пстале услуге пп угпвпру.
Прихпди из бучета – 1.309.444,70 динара
Сппствени прихпди бучетских кприсника – 3.800.000,00 динара
Услуге за дпмаћинствп и угпститељствп - планиране су у изнпсу пд 540.868,00 динара и
трпщиће се за услуге хемијскпг шищћеоа, угпститељске услуге и друге услуге.
Прихпди из бучета – 205.868,00 динара
Сппствени прихпди бучетских кприсника – 335.000,00 динара

01 00
04 00

Репрезентација – планирана су средства у изнпсу пд 320.000,00
динара, а пднпси се на трпщкпве репрезентације, ппклпне и друге трпщкпве
репрезентације.
Прихпди из бучета – 90.000,00 динара
Сппствени прихпди бучетских кприсника – 230.000,00 динара

4239
01 00
04 00

Остале ппщте услуге–планирана су средства у изнпсу пд 118.932,48 динара
Прихпди из бучета – 67.932,48 динара
Сппствени прихпди бучетских кприсника – 51.000,00 динара

ПОЗИЦИЈА 521
424
Специјализпване услуге – Укупнп су планирана средства у изнпсу пд 217.000,00
динара.
01 00
Прихпди из бучета – 65.000,00 динара
04 00
Сппствени прихпди бучетских кприсника – 152.000,00 динара
4242
04 00
4243

01 00
04 00
4246

01 00
04 00

Услуге културе, пбразпваоа и сппрта – планирана су средства
у изнпсу пд 1.000,00 динара, за услуге културе, пбразпваоа и сппрта.
Сппствени прихпди бучетских кприсника – 1.000,00 динара
Медицинске услуге - су планиране у изнпсу пд 11.000,00 динара, намеоена су за
пбавезне медицинске прегледе, медицинске услуге пп угпвпру, лабпратпријске
услуге и друге медицинске услуге.
Прихпди из бучета – 10.000,00 динара.
Сппствени прихпди бучетских кприсника – 1.000,00 динара.
Услуге пшуваоа живптне средине, гепдетске услуге су планиране у изнпсу
пд 105.000,00 динара, а намеоене су за разлишите услуге пшуваоа живптне
средине и гепдетске услуге
Прихпди из бучета – 5.000,00 динара.
Сппствени прихпди бучетских кприсника – 100.000,00 динара.
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4249

01 00
04 00

Остале специјализпване услуге – планирана су средства у изнпсу пд 100.000,00
динара, за пстале специјализпване услуге у складу са Прпгрампм защтите
прирпдних дпбара Завпда за 2016 гпдину.
Прихпди из бучета – 50.000,00 динара
Сппствени прихпди бучетских кприсника – 50.000,00 динара

ПОЗИЦИЈА 522
425
Текуће ппправке и пдржаваое – укупнп планирана средства изнпсе
3.298.890,53 динара.
01 00
Прихпди из бучета – 2.712.514,54 динара
04 00
Сппствени прихпди бучетских кприсника – 586.375,99 динара
4251

01 00
04 00
4252

01 00
04 00
ПОЗИЦИЈА 523
426
01 00
04 00
13 06

Текуће ппправке и пдржаваое зграде и пбјеката-планирана су средства у изнпсу пд
2.294.972,68, динара, а намеоена су за текуће ппправке и пдржаваое зграде
Завпда.
Прихпди из бучета – 2.058.656,69 динара
Сппствени прихпди бучетских кприсника – 236.315,99 динара
Текуће ппправке и пдржаваое ппреме-планирана су средства у изнпсу пд
1.003.917,85 динара. Средства се планирају за ппправку и пдржаваое теренских
впзила Завпда, намещтаја, рашунарске ппреме, ппреме за кпмуникацију,
електрпнске и фптпграфске ппреме, бирптехнишке ппреме, уградне ппреме и друге
ппправке и пдржаваое административне ппреме и друге ппреме и средстава.
Прихпди из бучета – 653.857,85 динара
Сппствени прихпди бучетских кприсника – 350.060,00 динара.

Материјал - укупнп су планирана средства у изнпсу пд 6.186.098,80 динара.
Прихпди из бучета – 2.822.465,00 динара
Сппствени прихпди бучетских кприсника – 2.493.573,73 динара
Нерасппређен вищак прихпда из ранијих гпдина –
дпдатна средства – 870.060,07 динара

4261

Административни материјал - планирана су средства у изнпсу пд
2.816.405,00 динара. Ова средства кпристиће се за набавку канцеларијскпг
материјала, защтитне пбуће и пдеће, службене пдеће, намещтаја, ХТЗ ппреме и
другпг административнпг материјала, а складу са Правилникпм п безбеднпсти и
здрављу на раду кпји је дпнет на седници Управпг пдбпра дана: 14.12.2011. гпдине.

01 00
04 00
13 06

Прихпди из бучета – 1.332.465,00 динара
Сппствени прихпди бучетских кприсника – 753.940,00 динара
Нерасппређен вищак прихпда из ранијих гпдина – дпдатна средства
– 730.000,00 динара

4263

Материјал за пбразпваое и усаврщаваое заппслених- планирана су
средства у изнпсу пд 550.000,00 динара. Ова средства кпристиће се за плаћаое
струшне литературе за редпвне пптребе заппслених и струшну литературу за
усаврщаваое заппслених и других материјала за пптребе заппслених.
Прихпди из бучета – 350.000,00 динара
Сппствени прихпди бучетских кприсника – 200.000,00 динара

01 00
04 00
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01 00
04 00
4267

04 00
4268

01 00
04 00
13 06

4269

01 00
04 00

Материјал за сапбраћај – планирана се у изнпсу пд 1.468.633,73 динара,
неппхпднпг за рад на терену заппслених на реализацији Прпграма защтите
прирпдних дпбара за 2016. гпдину. Са пве ппзиције планирана је и куппвина гприва
и мазива за впзила за изврщаваое теренских ппслпва из Прпграма защтите
прирпдних дпбара Завпда за 2016. гпдину кап щтп је истраживаое ппдрушја
„Слатине Башке“, „Селевеоске пустаре“ и други задаци у складу са Прпгрампм
защтите прирпдних дпбара за 2016. гпдину
Прихпди из бучета – 600.000,00 динара
Сппствени прихпди бучетских кприсника – 868.633,73 динара
Медицински и лабпратпријски материјали – планирани су у изнпсу пд
31.000,00 динара, неппхпднпг за лабпратпријску пбраду дпнетих материјала са
терена и реализацију Прпграма защтите прирпдних дпбара за 2016. гпдину.
Сппствени прихпди бучетских кприсника – 31.000,00 динара
Материјал за пдржаваое хигијене и угпститељствп - планира се у изнпсу пд
890.060,07 динара, а пднпси се на хемијска средства за шищћеое, инвентар за
пдржаваое хигијене и пстали материјал за пдржаваое хигијене Завпда и материјал
за угпститељствп.
Прихпди из бучета – 390.000,00 динара
Сппствени прихпди бучетских кприсника – 360.000,00 динара
Нерасппређен вищак прихпда из ранијих гпдина – дпдатна средства
– 140.060,07 динара
Материјал за ппсебне - намене планира се у изнпсу пд 430.000,00 динара,
а пднпси се на разни пптрпщни материјал, резервне делпве, алат и инвентар и
пстали материјал за ппсебне намене.
Прихпди из бучета – 150.000,00 динара
Сппствени прихпди бучетских кприсника – 280.000,00 динара

ПОЗИЦИЈА 524
465
Остале дптације и трансфери - планирана су средства у изнпсу пд 5.928.546,59
динара.
01 00
Прихпди из бучета – 5.928.546,59 динара
4651

01 00

Остале текуће дптације и трансфери – планирана су средства у изнпсу пд
5.928.546,59 динара. Средства су планирана у складу са Закпнпм п
прпфесипналнпј рехабилитацији и заппщљаваоу пспба са инвалидитетпм и
Упутствпм за припрему Бучета Аутпнпмне Ппикрајине Впјвпдине за 2016. гпдину
и прпјекцијама за 2017. и 2018. гпдину.
Прихпди из бучета – 5.928.546,59 динара

ПОЗИЦИЈА 525
482
Ппрези, пбавезне таксе и казне и пенали укупнп су планирана средства у изнпсу
пд 205.000,00 динара.
01 00
Прихпди из бучета – 130.000,00 динара
04 00
Сппствени прихпди бучетских кприсника – 75.000,00 динара.
4821
01 00
04 00

Остали ппрези - планиран је изнпс пд 109.000,00 динара
Прихпди из бучета – 100.000,00 динара
Сппствени прихпди бучетских кприсника – 9.000,00 динара
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4822
01 00
04 00

Обавезне таксе - планиране су у изнпсу пд 96.000,00 динара
Прихпди из бучета – 30.000,00 динара
Сппствени прихпди бучетских кприсника – 66.000,00 динара.

ПОЗИЦИЈА 526
512
Мащине и ппрема-укупнп планирана средства изнпсе 1.297.796,00 динара.
01 00
Прихпди из бучета – 264.000,00 динара
04 00
Сппствени прихпди бучетских кприсника – 1.032.444,28 динара
13 06
Нерасппређен вищак прихпда из ранијих гпдина –
дпдатна средства – 1.351,72 динара.
Средства су планирана за набавку неппхпдне административне (рашунарске,
електрпнске, мрежне ппреме, щтампаша и пстале административне ппреме,
медицинске и лабпратпријске и ппреме за сапбраћај) у циљу пбављаоа редпвне
делатнпсти Завпда у складу са Закпнпм.
5121
04 00
13 06

5122
01 00
04 00

Опрема за сапбраћај - планиран је изнпс пд 933.796,00 динара за набавку теренскпг
впзила.
Сппствени прихпди бучетских кприсника – 932.444,28 динара
Нерасппређен вищак прихпда из ранијих гпдина –
дпдатна средства – 1.351,72 динара.
Административна ппрема - планиран је изнпс пд 364.000,00 динара за набавку нпве
административне, рашунарске, електрпнске и пстале административне ппреме
Прихпди из бучета – 264.000,00 динара.
Сппствени прихпди бучетских кприсника – 100.000,00 динара.

ПОЗИЦИЈА 527
515
Нематеријална импвина - планирана су средства 265.919,76 динара.
01 00
Прихпди из бучета – 254.919,76 динара
04 00
Сппствени прихпди бучетских кприсника – 11.000,00 динара
5151

01 00
04 00

Нематеријална импвина - планирана су средства у изнпсу пд
265.919,76 динара. Средствасу планирана за нематеријалну импвину –
кпмпјутерски и пстали специјализпвани спфтвер и лиценце за спфтвер,
и тп за набавку неппхпдних специјализпваних спфтвера (гепграфскп – картпграфскп
– инжеоерских и библиптешкпг спфтвера) и других спфтвера за пбављаое редпвне
делатнпсти Завпда у складу са Закпнпм.
Прихпди из бучета – 254.919,76 динара
Сппствени прихпди бучетских кприсника – 11.000,00 динара

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

др Слпбпдан Пузпвић
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