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На основу члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета 
Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину («Службени лист АП 

Војводине», бр. 26/2013), Покрајински секретар за урбанизам, градитељство и 
заштиту животне средине доноси: 

 

 
 

 
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО 

 И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2013. ГОДИНУ 
 

 
I   ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ   

ГОДИНА  

Планирана су средства у  укупном износу од 847.761.135,72 динара, и то из: 
Извор финансирања 01 00  

Приходи из буџета                                                                751.219.717,70 динара 
 
Извор финансирања 01 02                                                      

Приходи из буџета-наменски приходи                               
Приходни конто - 714546 Накнада за коришћење 

рибарских подручја                                                               16.000.000,00 динара 
 
Извор финансирања 07 10                                                       

Донације од осталих нивоа власти – трансфери  
из републичког буџета за поверене послове 

Приходни конто – 7331 Текући трансфери од  
других нивоа власти                                                               8.600.000,00 динара                   

 
Извор финансирања 12 04                                                      
Примања од отплате датих кредита и продаје                    

финансијске имовине-приходи од приватизације                     7.259.500,00 динара                         
           

Извор финансирања 13 00                                                        
Нераспоређени вишак прихода из ранијих  
                      

година  
Приходни конто – 3117 Пренета неутрошена  

средства из ранијих година                                                      356.328,38 динара 
 
Извор финансирања 13 02                                                       

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                 
- наменски приходи                                                

Приходни конто - 311712 Пренета неутрошена  
средства за посебне намене                                                    5.272.030,50 динара 
 

Извор финансирања 03 00                                                    
Социјални доприноси                                                               

Приходни конто 7711 – Меморандумске ставке за  
рефундацију расхода                                                              1.000.000,00 динара 
 

 
  

 



 
 

   
Извор финансирања 04 00                                                    
Сопствени приходи буџетских корисника 

Приходни конто - 7421 Приходи од продаје добара и услуга  
или закупа од стране тржишних организација                       18.871.500,42 динара           

                      
Извор финансирања 06 00                                                    
Донације од међународних организација                               

Приходни конто – 7321 Текуће донације од међународних 
организација                                                                        28.484.883,80 динара    

           
Приходни конто – 7322 Капиталне донације од међународних 
организација                                                                         2.966.520,00 динара          

       
Извор финансирања 08 00                                                        

Добровољни трансфери од физичких и правних лица       
Приходни конто – 7442 Добровољни капитални трансфери   
од физичких и правних лица                                                     100.000,00 динара 

 
Извор финансирања 13 06                                                        

Нераспоређени вишак прихода из ранијих                       
година – додатна средства                                                 
Приходни конто – 3117 Пренета неутрошена  

средства из ранијих година                                                   3.814.645,12 динара 
 

Извор финансирања 15 00 
Неутрошена средства донација из ранијих година                 3.816.009,80  динара     

Приходни конто – 3117 Пренета неутрошена  
средства из ранијих година 
===================================================== 

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 11                                                 847.761.135,72 динара     
.......................................................................................................................... 

     Извори финансирања за функцију 412  
     Извор финансирања 01 00                                      
     Приходи из буџета                                                              820.000,00   динара    

===================================================== 
     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412                                              820.000,00 динара      

.......................................................................................................................... 
     Извори финансирања за функцију 540 
     Извор финансирања 01 00                                     

     Приходи из буџета                                                           12.000.000,00 динара   
===================================================== 

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540                                         12.000.000,00 динара      
.......................................................................................................................... 
     Извори финансирања за функцију 560 

     Извор финансирања 01 00 
     Приходи из буџета                                                        150.891.225,27 динара 

     
     Извор финансирања 07 10 
     Донације од осталих нивоа власти – трансфери                   

     из републичког буџета за поверене послове     
     Приходни конто – 7331 Текући трансфери од  

     других нивоа власти                                                          8.600.000,00 динара 



 
 

 
Извор финансирања 08 00                                                        
Добровољни трансфери од физичких и правних лица       

Приходни конто – 7442 Добровољни капитални трансфери   
од физичких и правних лица                                                 100.000,00 динара 

  ===================================================== 
  УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560                                       159.491.225,27 динара      
........................................................................................................................ 

     Извори финансирања за функцију 620 
     Извор финансирања 01 00 

     Приходи из буџета                                                           135.044.498,24 динар 
     
     Извор финансирања 12 04 

     Примања од отплате датих кредита и продаје 
     финансијске имовине-приходи од приватизације                7.259.500,00 динара 

    ==================================================== 
     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620                                      142.303.998,24 динара 

...................................................................................................................... 

   Извори финансирања за функцију 560 активност 01 
     Програм интегралног биолошког сузбијања комараца        

     Извор финансирања 01 00  
  Приходи из буџета                                                          364.000.000,00 динара   
====================================================                                                        

 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560  АКТИВНОСТ 01 
     Програм интегралног биолошког сузбијања комараца  364.000.000,00 динара 

........................................................................................................................ 
     Извори финансирања за функцију 560 активност 02 

     Пројекат „Подршка животној средини без алергена“ 
     Извор финансирања 01 00  
     Приходи из буџета                                                           16.782.306,00 динара  

 
Извор финансирања 06 00                                                 

Донације од међународних организација                                 
Приходни конто – 7321 Текуће донације од међународних 
Организација                                                                   28.484.883,80 динара 

Приходни конто – 7322 Капиталне донације од међународних 
Организација                                                                     2.966.520,00 динара 

 
Извор финансирања 15 00 
Неутрошена средства донација из ранијих година             3.816.009,80 динара                                                                   

Приходни конто – 3117 Пренета неутрошена  
средства из ранијих година   

   
  =====================================================                                                        
     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560  АКТИВНОСТ 02 

  Пројекат „Подршка животној средини без алергена“       52.049.719,60 динара    
........................................................................................................................ 

 
11 01 Покрајински буџетски фонд за заштиту животне средине 
 

    Извори финансирања за функцију 560 
     Извор финансирања 01 02  

     Приходи из буџета-наменски приходи                                  



     Приходни конто - 714546 Накнада за  
     коришћење рибарских подручја                                       16.000.000,00 динара                                                                     

 
     Извор финансирања 13 02 
     Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                

     - додатна средства                                                                               
     Приходни конто - 311712 Пренета неутрошена  

     средства за посебне намене                                             5.272.030,50 динара 
=====================================================  
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560                                            21.272.030,50 динара   

.......................................................................................................................... 
Извори финансирања за главу 11 01 

     Извор финансирања 01 02  
     Приходи из буџета-наменски приходи                                  
     Приходни конто - 714546 Накнада за  

     коришћење рибарских подручја                                       16.000.000,00 динара                                                                     
 

     Извор финансирања 13 02 
     Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                
     - додатна средства                                                                               

    Приходни конто - 311712 Пренета неутрошена  
    средства за посебне намене                                                5.272.030,50 динара  

=====================================================  
СВЕГА ЗА ГЛАВУ 11 01                                                     21.272.030,50 динара   
.......................................................................................................................... 

11 02 Покрајински завод за заштиту природе 
 

     Извори финансирања за функцију 412  
     Извор финансирања 01 00                                      

     Приходи из буџета                                                                337.000,00 динара   
===================================================== 
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412                                                   337.000,00 динара      

.......................................................................................................................... 
    Извори финансирања за функцију 560 

 
Извор финансирања 01 00 
Приходи из буџета                                                            71.344.688,19 динара  

 
Извор финансирања 03 00                                                      

Социјални доприноси                                                           
     Приходни конто 7711 – Меморандумске ставке за 

рефундацију расхода                                                          1.000.000,00 динара 

                   
Извор финансирања 04 00           

Сопствени приходи буџетских корисника                            
Приходни конто – 7421 Приходи од продаје  
добара и услуга                                                                18.871.500,42 динара 

       
Извор финансирања 13 00                                                        

Нераспоређени вишак прихода из ранијих  
                      
година – додатна средства                                                 

Приходни конто – 3117 Пренета неутрошена  
средства из ранијих година                                                   356.328,38 динара 

 



Извор финансирања 13 06 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година              

- додатна средства  
Приходни конто – 3117 Пренета неутрошена  
средства из ранијих година                                              3.814.645,12 динара 

  ===================================================== 
 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560                                           95.387.162,11 динара                        

........................................................................................................................ 
    Извори финансирања за главу 11 02 
 

Извор финансирања 01 00 
Приходи из буџета                                                            71.681.688,19 динара  

 
Извор финансирања 03 00                                                      
Социјални доприноси                                                           

     Приходни конто 7711 – Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода                                                          1.000.000,00 динара 

                   
Извор финансирања 04 00           
Сопствени приходи буџетских корисника                            

Приходни конто – 7421 Приходи од продаје  
добара и услуга                                                                18.871.500,42 динара 

       
Извор финансирања 13 00                                                        
Нераспоређени вишак прихода из ранијих  

                      
година – додатна средства                                                 

Приходни конто – 3117 Пренета неутрошена  
средства из ранијих година                                                   356.328,38 динара 

 
Извор финансирања 13 06 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година              

- додатна средства  
Приходни конто – 3117 Пренета неутрошена  

средства из ранијих година                                              3.814.645,12 динара 
===================================================== 
  СВЕГА ЗА ГЛАВУ 11 02                                                  95.724.162,11 динара                                                                        

........................................................................................................................ 
 

II  Расходи и издаци:  

Распоред расхода и издатака из прихода, примања и пренетих неутрошених 
средстава у укупном износу од 847.761.135,72 динара приказан је у 

следећој табели: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 

II   РАСХОДИ ЗА РАЗДЕО 11  ГЛАВУ 00  
 

 
ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 412 Општи послови по питању рада 
 

ПОЗИЦИЈА 420 
465 Остале дотације и трансфери - планирана су средства у износу 

од 820.000,00 динара.  
Приходи из буџета – 820.000,00 динара 

 
01 00 
 

4651  
 

 
 
01 00 

Остале текуће дотације и трансфери - планирају се средства у 
износу од 820.000,00 динара. Средства су планирана у складу са 

Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са 
инвалидитетом. 
Приходи из буџета - 820.000,00 динара 

 
 

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 540 Заштита биљног и животињског 
света и крајолика 

 
ПОЗИЦИЈА 421 
424 Специјализоване услуге - планирана су средства у износу од 

12.000.000,00 динара.  
Приходи из буџета – 12.000.000,00 динара 

 

 
01 00  

4245  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Услуге одржавања националних паркова и природних површина - 
Услуге одржавања природних добара у Војводини представљају 

заштиту највреднијих подручја са изузетним природним 
карактеристикама и јединственим биодиверзитетом.  

За финансирање заштићених националних паркова и природних 
површина планирана су средства у износу од 12.000.000,00 динара, 
за: 

1. Суфинансирање програма и пројеката заштите и очувања 
заштићених подручја: 

 Програм заштите и унапређење стања заштићених подручја, 
обавеза је АП Војводине која проистиче из Закона о заштити 
животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-

др.закон, 72/09-др.закон и 43/11-одлука УС) и Закона о утврђивању 
надлежности аутономне покрајине („Службени гласник РС“, бр. 

99/09 и 67/12-одлука УС), Закона о заштити природе ("Сл. гласник 
РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 91/2010 - испр.) и других закона. 

 На подручју Војводине постоји око 120 заштићених подручја 

на површини од 130.000 ха. Међу њима је Фрушка гора једини 
Национални парк у Војводини, као и 14 специјалних резервата 

природе од којих се многи налазе на листама међународним 
значајних подручја за птице (IBA), биљке (IPA), подручја по 
Рамсарској конвенцији и програмима UNESCO.  

Званична је обавеза наше државе да сачува ту баштину од 
међународног интереса, према Конвенцији о мочварама који су од 

међународног значаја, нарочито као станишта птица мочварица  



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
(„Службени лист СФРЈ“, бр. 9/77), Конвенција о међународном 
промету угрожених врста дивље фауне и флоре („Сл. лист СРЈ“, 

бр.11/01) и Конвенција о биодиверзитету („Службени лист СРЈ“, бр. 
11/01).  

2. Суфинансирање пројеката заштите и унапређења 
биодиверзитета: 

 На територији АП Војводине се налази особена и богата 

природна баштина са непроцењиво вредним екосистемским, 
специјским и генетским диверзитетом. Присутне су изузетне 

предеоне целине, јединствене у овом делу Европе, као што су 
Делиблатска пешчара (највећи пешчарски комплекс у Европи), 
Фрушка гора и Вршачке планине са листопадним шумама, водена 

станишта са рекама и њиховим пространим плавним зонама, као и 
пространа степска подручја у средњем и северном Банату, лесни 

комплекси уз Тису (Тителски брег) и Дунав. Посебно треба навести 
очувана слатинска подручја Баната, као што су Слано Копово, 
Русанда и Окањ.  

Заштитом биодиверзитета је обухваћено и преко 300 врста биљног и 
животињског света проглашених за природне реткости. Активности 

на заштити, очувању и унапређењу ретких, угрожених, ендемичних 
и реликтних врста и осетљивих екосистема, захтевају непрекидну 
бригу и мултидисциплинарни приступ. Због тога Покрајински 

секретаријат у својој  организационој структури има посебан сектор 
који се бави заштитом биодиверзитета у АП Војводини.  

 Посебна пажња се посвећује очувању, санацији и 
ревитализацији осетљивих/фрагилних екосистема по којима је 

Војводина препознатљива, као што су влажна станишта, аутохтоне 
шуме, слатине, степе и пешчаре.  
Због изузетне сложености и ургентности послова на заштити 

биодиверзитета у Војводини неопходно је у 2013. години издвојити 
најосновнија средства за подржавање активности Управљача 

заштићених подручја.  
У 2013. години, Покрајински секретаријат за урбанизам, 
градитељство и заштиту животне средине реализоваће програме и 

пројекте заштите и очувања заштићених подручја и пројекте 
заштите и унапређења биодиверзитета управљача следећих 

заштићених подручја: 
   
1. Национални парк "Фрушка гора"-Јавно предузеће 

"Национални парк Фрушка гора", Сремска Каменица,  
2. Специјални резерват природе "Обедска бара"-Јавно 

предузеће "Војводинашуме", Шумско газдинство "Сремска 
Митровица", Сремска Митровица, 

3. Специјални резерват природе "Засавица"-Покрет горана 

"Сремска Митровица", Сремска Митровица, 
4. Специјални резерват природе "Ковиљско-петроварадински 

рит"-Јавно предузеће "Војводинашуме", Шумско 
газдинство "Нови Сад", Нови Сад, 

5. Специјални резерват природе "Багремара"-Јавно предузеће 

"Војводинашуме", Шумско газдинство "Нови Сад", Нови 
Сад, 

6. Специјални резерват природе "Горње Подунавље"-Јавно  
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предузеће "Војводинашуме", Шумско газдинство 
"Сомбор", Сомбор, 

7. Специјални резерват природе "Карађорђево"-Војна установа 
"Моровић", Моровић, 

8. Специјални резерват природе "Делиблатска пешчара"-Јавно 
предузеће "Војводинашуме", Шумско газдинство "Банат", 
Панчево, 

9. Специјални резерват природе "Царска бара"-Рибарско 
газдинство "Ечка", Лукино село (Зрењанин), 

10. Специјални резерват природе "Краљевац"-Удружење 
спортских риболоваца "Делиблатско језеро", Делиблато, 

11. Специјални резерват природе "Пашњаци велике дропље"-

Ловачко удружење "Перјаница", Мокрин, 
12. Специјални резерват природе "Слано Копово"-Ловачко 

друштво Нови Бечеј, Нови Бечеј, 
13. Специјални резерват природе "Лудашко језеро"-Јавно 

предузеће "Палић-Лудаш", Палић, 

14. Специјални резерват природе "Селевењске пустаре"- Јавно 
предузеће "Палић-Лудаш", Палић, 

15. Предео изузетних одлика "Суботичка пешчара"-Јавно 
предузеће "Палић-Лудаш", Палић, 

16. Предео изузетних одлика "Вршачке планине"-Јавно 

предузеће "Варош", Вршац, 
17. Парк природе "Јегричка"-Јавно водопривредно предузеће 

"Воде Војводине", Нови Сад,  
18. Парк природе "Бегечка јама"-ДТД "Рибарство", Бачки Јарак, 

19. Парк природе "Стара Тиса код Бисерног острва"-Јавно 
предузеће "Комуналац", Бечеј, 

20. Парк природе "Поњавица"-Водопривредно предузеће 

"Тамиш-Дунав", Панчево, 
21. Парк природе "Тиквара"-Спортско-рекреациони центар 

"Тиквара", Бачка Паланка, 
22. Парк природе "Палић" -Јавно предузеће "Палић-Лудаш", 

Палић, 

23. Споменик природе "Храст лужњак у дворишту црпне станице  у    
Куману", 

24. Специјални резерват природе "Тителски брег", Јавно предузеће 
«Тителски брег», Тител и 

25. Заштићено станиште «Бара Трсковача», Туристичка 

организација, Општина Рума. 
 

Приходи из буџета – 12.000.000,00 динара 

 
ФУНКЦИЈА 560 Заштита животне средине некласификована на другом 

месту 
Расходи и издаци из прихода из буџета у износу од 150.891.225,27 

динара и расходи из трансфера од других нивоа власти – трансфери из 
републичког буџета за поверене послове у износу од 8.600.000,00 динара 
за 2013. годину за Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и 

заштиту животне средине, глава 00, функционална класификација 560 Заштита 
животне средине некласификована на другом месту распоређују се по 

економским класификацијама на следећи начин:  



 
 

ПОЗИЦИЈА 422 
411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирана су 

средства у износу од 51.230.000,00 динара.  

Приходи из буџета – 44.190.130,00 динара 
Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког 

буџета за поверене послове – 7.039.870,00 динара 
У оквиру ових средстава планирана су средства за плате, додатке и 
накнаде за запослене.  
 

 

01 00 
07 10 

 

4111  
 

 
01 00 

Плате, додаци и накнаде запослених - планиране су у износу од 
 51.230.000,00 динара. У оквиру ових средстава планирана су 

средства за плате, додатке и накнаде за запослене.  
Приходи из буџета – 44.190.130,00 динара 

07 10 Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког 
буџета за поверене послове – 7.039.870,00 динара 

 
ПОЗИЦИЈА 423 

412 
 

01 00 
07 10 
 

 
4121 

 
 
 

01 00 
07 10 

             

Социјални доприноси на терет послодавца – планирана су 
средства у износу од  9.170.170,00 динара.  

Приходи из буџета – 7.910.040,00 динара 
Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког 
буџета за поверене послове –  1.260.130,00 динара 

 
Доприноси су рачунати у висини од 17,90 % на бруто основицу 

плате а састоје се из следећих доприноса: 
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање – 5.635.300,00             
динара 

Приходи из буџета –  4.860.920,00 динара 
Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког 

буџета за поверене послове – 774.380,00 динара 
 

4122 

01 00 
07 10  

 
 

Допринос за здравствено осигурање – 3.150.645,00  динара 

Приходи из буџета –  2.717.695,00 динара  
Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког 

буџета за поверене послове –  432.950,00 динара 

4123 

01 00 
07 10 

 
 

Допринос за незапосленост – 384.225,00 динара 

Приходи из буџета – 331.425,00 динара 
Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета 

за поверене послове –  52.800,00 динара 
 

ПОЗИЦИЈА 424 

413 
 

01 00  

Накнаде у натури – планирана су средства у износу од 
504.000,00 динара.  

Приходи из буџета – 504.000,00 динара. 
 

4131 
 
 

01 00  

Накнаде у натури - Средства у износу од 504.000,00 динара су 
планирана за превоз запослених у Секретаријату (маркице),  
поклоне за децу запослених и за остале накнаде у натури.  

Приходи из буџета – 504.000,00 динара 
 

ПОЗИЦИЈА 425 
414 Социјална давања запосленима – планирана су средства у 



 
01 00  

износу од  1.114.094,16 динара. 
Приходи из буџета – 1.114.094,16 динара 

 
4141  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
01 00  

Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова  
- Исплата накнаде за време одсуствовања запослених са посла у 

Секретаријату (породиљско боловање, боловање преко 30 дана, 
инвалидности другог степена)  планирана је у износу од 

400.000,00 динара. Решењем Владе АП Војводине о употреби 
средстава текуће буџетске резерве број: 401-15/2013-28 од 
13.03.2013. године одобрена су средства у износу од 84.094,16 

динара за исплату права на помоћ за побољшање социјално-
материјалног положаја запослених у органима Аутономне 

Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 7/2013). 
Приходи из буџета – 400.000,00 динара 

4143  

 
 

01 00  

Отпремнине и помоћи – Отпремнине приликом одласка у пензију, 

помоћи у случају смрти запослених или чланова уже породице 
планиране су у износу од 500.000,00 динара.  

Приходи из буџета – 500.000,00 динара 
4144  
 

 
01 00             

Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже 
породице и друге помоћи запосленом –у износу од 214.094,16 

динара. 
Приходи из буџета – 214.094,16 динара 

ПОЗИЦИЈА 426 
415 
 

01 00 
07 10  

Накнаде трошкова за запослене – планирана су средства у 
износу од 1.320.000,00  динара. 

Приходи из буџета – 1.020.000,00 динара 
Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког 

буџета за поверене послове – 300.000,00 динара 
  

4151 
 
 

 
01 00  

Накнада трошкова за запослене - у износу од 1.320.000,00  
динара, 
обухвата исплату трошкова одласка и доласка на посао и са посла, 

за оне који ту накнаду примају у готовом новцу и остале накнаде 
запосленима. 

Приходи из буџета – 1.020.000,00 динара 
07 10  Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког 

буџета за поверене послове – 300.000,00 динара 

ПОЗИЦИЈА 427 

416 
 
4161 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

01 00  

Награде запосленима и остали посебни расходи – планирана 
су средства у износу од 900.000,00 динара.  
Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у 

износу од 900.000,00 динара за исплату јубиларних награда и 
осталих награда запосленима. 

Средства се планирају за накнаде члановима комисија из редова 
запослених и то за: Техничку комисију за оцену Студије о процени 
утицаја на животну средину, Техничку комисију за оцену услова 

утврђених у нацрту интегрисане дозволе (у складу са чл. 13. и 14. 
Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања 

животне средине (''Службени гласник РС'', број 135/2004) и друге 
комисије. Трошкови рада Техничких комисија падају на терет 
надлежног органа, Покрајинског секретаријата за урбанизам, 

градитељство и заштиту животне средине и друге техничке 
комисије. 

Приходи из буџета – 900.000,00 динара 
 



 

ПОЗИЦИЈА 428 
421 

 
01 00 

Стални трошкови - планирана су средства у износу од 

1.662.000,00 динара. 
Приходи из буџета – 1.662.000,00 динара 
 

4211  
 

01 00  

Трошкови платног промета и банкарских услуга - 2.000,00 динара.  
Приходи из буџета – 2.000,00 динара 

4212  

 
 
01 00 

Енергетске услуге – планирана су средства у износу од 220.000,00 

динара, а користиће се за плаћање трошкова електричне енергије, 
грејања и осталих  енергетских услугa. 
Приходи из буџета – 220.000,00 динара 

4213  
 

 
01 00 

Комуналне услуге – планирана су средства у износу од 10.000,00 
динара, а користиће се за плаћање трошкова воде, чишћења и 

осталих комуналних услуга. 
Приходи из буџета – 10.000,00 динара 

4214  

 
 

 
01 00 

Услуге комуникација – планирана су средства у износу од 

1.400.000,00  динара, а користиће се за  плаћање трошкова  
телефона, телефакса, телекса, мобилне телекомуникације, 

интернета, трошкова доставе и др. 
Приходи из буџета – 1.400.000,00 динара 

4216  

 
01 00 

Закуп имовине и опреме – 10.000,00 динара обухватају трошкове 

закупа имовине и опреме за потребе Секретаријата.  
Приходи из буџета – 10.000,00 динара 

4219  
01 00 

Остали трошкови – 20.000,00 динара. 
Приходи из буџета – 20.000,00 динара 
 

ПОЗИЦИЈА 429 
422 

 
01 00 

Трошкови путовања – Планирана су средства у износу од 

797.500,00 динара. 
Приходи из буџета – 797.500,00 динара 
 

Трошкови службених путовања у земљи - планирани су у износу 
од 797.500,00 динара. Планирана средства садрже трошкове за 

пословна путовања у земљи (дневнице за службена путовања, 
трошкове превоза на службеном путу, трошкове смештаја, 
трошкове исхране на службеном путу и др.). 

Приходи из буџета – 797.500,00 динара 
 

 

4221  
 

 
 
 

01 00 

ПОЗИЦИЈА  430 
423 
 

01 00 
  

Услуге по уговору  - планирана су средства у износу од           
3.597.500,00 динара.  

Приходи из буџета – 3.597.500,00 динара 
 

4231  
 

 
01 00 

Административне услуге - планиране су у износу од 5.000,00  
динара. Ова средства су планирана за услуге превођења, 

секретарске услуге и остале административне услуге. 
Приходи из буџета – 5.000,00 динара 

4232 

 
01 00 

Компјутерске услуге - планиране су у износу од 10.000,00 динара, 

намењена су за израду софтвера и услуге одржавања рачунара.  
Приходи из буџета – 10.000,00 динара 

 
 



 
 

 
4233 
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4239  
01 00 

Услуге образовања и усавршавања запослених - планирана су у 
износу од 432.500,00 динара. Ова средства су планирана за 

образовање и стручно усавршавање запослених, за котизације за 
семинаре, стручна саветовања и друге услуге образовања и 

усавршавања запослених.  
Приходи из буџета – 432.500,00 динара 
Услуге информисања - планиране су у износу од 2.000.000,00 

динара. Средства се планирају за услуге информисања јавности, 
објављивање тендера и информативних огласа, израду промотивног 

материјала „За чистије и зеленије школе у Војводини“ (у брошури 
ће бити приказан пресек досадашњих активности реализованих у 
предшколским установама и школама у оквиру овог програма), 

штампање Монографије СРП „Слано Копово“ и Просторног плана АП 
Војводине, остале услуге информисања, штампања публикација и 

остале услуге штампања.  
Приходи из буџета – 2.000.000,00 динара 
Стручне услуге – планиране су у износу од 1.000.000,00 динара, 

намењена су за адвокатске услуге, правне услуге, услуге 
финансијских саветника, накнаде члановима комисија ван редова 

запослених и то за: Техничку комисију за оцену Студије о процени 
утицаја на животну средину, Техничку комисију за оцену услова 
утврђених у нацрту интегрисане дозволе (у складу са чл. 13. и 14. 

Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања 
животне средине (''Службени гласник РС'', број 135/2004), где је 

предвиђено да надлежни орган у поступку издавања интегрисане 
дозволе, за оцену нацрта интегрисане дозволе образује Техничку 

комисију. У складу са чланом 33. Закона о процени утицаја на 
животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09) 
предвиђено је да носилац пројекта сноси трошкове рада техничке 

комисије. Трошкови рада Техничке комисије инвеститор ће 
уплаћивати на рачун општих прихода буџета АП Војводине. 

Законом о изменама и допунама закона о буџетском систему  
(''Службени гласник РС'', бр. 93/2012), који је ступио на снагу 29. 
септембра 2012. године, брисане су одредбе везане за сопствене 

приходе па у складу са наведеним Законом трошкови рада 
Техничке комисије падају на терет надлежног органа, 

Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељстви и заштиту 
животне средине и као и трошкови других техничких комисија. 
Приходи из буџета – 1.000.000,00 динара 

Остале опште услуге - планиране су у износу од 150.000,00 
динара. 

Приходи из буџета – 150.000,00 динара 
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Специјализоване услуге - планирана су средства у износу од 
5.010.000,00 динара.  

Приходи из буџета – 5.010.000,00 динара   
 
Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге - 

планирана су средства у износу од 5.000.000,00 динара за 
 

 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Годишњи програм мониторинга квалитета животне средине на 
територији Војводине     

 Годишњи програм мониторинга квалитета животне 

средине на територији Војводине    
У складу са чланом 69. Закона о заштити животне средине (Сл.гл. 

РС ) и чланом 25. Закона о утврђивању надлежности АПВ (Сл. Гл. 
РС), АПВ преко својих органа, обезбеђује континуалну контролу и 
праћење стања животне средине (мониторинг) и доноси програм 

мониторинга за своју територију. Мониторинг се врши 
систематским мерењем, испитивањем и оцењивањем индикатора 

стања и загађења животне средине које обухвата праћење 
природних фактора, односно промена стања и карактеристика 
животне средине, и то: ваздуха, воде, земљишта, шума, 

биодиверзитета, флоре и фауне, елемената климе, озонског 
омотача, нејонизујућег зрачења, буке, отпада.  

Мониторинг, који спроводе овлашћене научне и стручне 
институције, обухвата: 

 

1. Контролу квалитета вода  
Циљ референтног мониторинга еколошког и хемијског статуса 

површинских вода и седимента на територији АПВ је:  
- Утврђивање статуса и тренда квалитета површинских вода  
- Идентификација загађења и угрожених зона и  

- Обезбеђење улазних података за успостављање 
мониторинга у будућим плановима интегралног управљања 

речним сливом Дунава у складу са екосистемским приступом 
и одрживим развојем региона. 

Мониторинг који спроводи Агенција за заштиту животне 
средине (СЕПА) се заснива на праћењу циљане и ограничене 
листе полутаната и представља непотпун извор информација о 

присуству специфичних полутаната у водама АП Војводине, који 
би према ОДВ (Оквирна директива о водама) (Директива 

2000/60/ЕЦ) и Уредби о граничним вредностима приоритетних 
хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за 
њихово достизање (Сл. Гласник РС, бр. 35/2011) требали бити 

класификовани као приоритетни и укључени у мониторинг 
програм. Циљ мониторинга је да се прикупе подаци о присуству 

приоритетних супстанци дефинисаних Анексом Х ОДВ у води и 
седименту одабраних речних профила и канала у АП Војводини. 

Испитивање садржаја приоритетних и осталих специфичних 

полутаната у површинским водама и седименту на територији АП 
Војводине би обухватало: 

 профиле на површинским водама које су пресечене 
државном границом, како би се дефинисао притисак и 
утицај из суседних држава 

 профиле на површинским водама на унутрашњем делу 
територије АП Војводине на којима се може дефинисати 

збирни утицај индустрије и пољопривреде појединих 
области АП Војводине. 

У оквиру мониторинг програма ће се извршити квантитативно и 

квалитативно испитивање присуства приоритетних (листа 33 
приоритетне супстанце) и других специфичних супстанци у води и 

седименту, као и додатних једињења која спадају у групу  



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

постојаних и биоакумулативних супстанци и полутаната 

карактеристичних за Дунав (пестициди, полициклични ароматични 
угљоводоници, ароматични и хлоровани угљоводоници, метали и 

остале супстанце, као и једињења са индикативне листе главних 
загађујућих материја који су обухваћени Анексом ВИИИ ОДВ)  

Подаци добијени програмом референтног мониторинга даће 

увид у стање квалитета у погледу дефинисања типа утицаја на 
водотоке (органско, неорганско загађење, еутрофикација и др.), 

што би допринело бољој идентификацији загађења, изради 
подлога за процену ризика, и у крајњем исходу, успостављању 
стандарда хемијског квалитета након неколико сукцесивних 

циклуса мониторинга. Мониторинг површинских вода река, 
канала, језера и заштићених зона обухватиће локације угрожене 

испуштањем отпадних вода насеља и индустрије.  
Карактеризација површинских вода и седимента обухватиће 

опште физичко-хемијске параметре, специфичне органске и 

неорганске полутанте, као и микробиолошке и хидробиолошке 
карактеристике.  

Мониторингом подземних вода обезбедиће се праћење 
утицаја људских активности на статус подземних вода, укључујући 
процену загађења од концентрисаних и расутих извора загађења и 

тиме њихов хемијски статус, као и процену притисака на 
квантитативни статус воде и њено захватање. Праћење хемијских 

карактеристика подземних вода обухватиће специфичне органске 
и неорганске полутанте, а посебно праћење концентрације 

нутријената (у складу са нитратном директивом), због утицаја 
фарми и кланица на квалитет подземних вода. 

2. Контролу  квалитета амбијенталног ваздуха 

 У складу са члановима 9. и 15. Закона о заштити ваздуха 
(Сл. гл. РС 75/2009), а у циљу ефикасног управљања квалитетом 

ваздуха на територији АПВ, успостављена је локална мрежа 
мерних станица за фиксна мерења на територији Војводине коју 
чине 7 аутоматских станица за праћење квалитета амбијенталног 

ваздуха (Зрењанин, Суботица, Сомбор, Кикинда, Нови Сад-Шангај 
Делиблатска пешчара, Обедска бара). Мониторинг квалитета 

ваздуха у локалној мрежи обавља се према Програму који доноси 
надлежни орган АПВ, а средства за реализацију програма 
обезбеђују се у буџету АПВ. Надлежно орган АПВ врши 

координацију свих активности локалне мреже.  
 У складу са чланом 5. Уредбе о условима за мониторинг и 

захтевима квалитета ваздуха (Сл. гл. РС 11/2010, 75/2010) 
надлежни орган АПВ је дужан да обезбеди, за територију 
Војводине, одржавање мерних места, мерних инструмената са 

пратећом опремом, и опреме за пријем и пренос података, у циљу 
обезбеђења захтева у погледу квалитета података који се користе 

за оцењивање квалитета ваздуха. У складу са чланом 6. исте 
Уредбе надлежни орган АПВ дужан је да обезбеди одржавање 
мерних места, мерних инструмената и опреме за праћење и пренос 

података на начин којим ће се обезбедити њихова пројектована 
функционалност.   

 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

3. Контролу квалитета земљишта 
 Мониторинг квалитета земљишта спроводиће се на 
одабраним локацијама пољопривредног и непољопривредног 

земљишта, у близини индустријских и других активности које 
угрожавају квалитет земљишта на територији АПВ (уз 

магистралне, регионалне и локалне саобраћајнице, у близини 
комуналних депонија, депонија нафтне исплаке...), преко 
дефинисаних индикатора загађења.    

  
4. Биомониторинг 

 Данашњи изглед и стање биолошке разноврсности у 
Аутономној Покрајини Војводини чине резултат природно-
историјских и еколошких фактора, који се огледају у географском 

положају, клими, орографији, едафским, биотичким факторима, 
као и све израженијем и интензивнијем утицају човека.  

 Очување природних вредности Војводине, уз одрживо 
коришћење обновљивих природних ресурса, представља 
дугорочни циљ заштите природе, за чију је реализацију неопходан 

мониторинг систем на свим нивоима. При томе треба имати у виду 
да мониторинг на најбољи могући начин осликава стање и 

промене у времену и простору и тако обезбеђује могућност 
адекватног и правовременог реаговања. 
 Биомониторинг осетљивих екосистема и угрожених биљних и 

животињских врста у АП Војводини се реализује у оквиру 
посебних тема, којима су обухваћени сви региони а посебно 

заштићена подручја. 
 Посебна пажња усмерена је на биолошки мониторинг ретких и 

угрожених врста флоре и фауне од непроцењивог националног и 
међународног значаја, као и на мониторинг осетљивих екосистема. 
Биомониторингом су обухваћене поплавни аутохтони шумски 

екосистеми у Војводини, степска станишта и њихове 
карактеристичне врсте у Банату, живи свет влажних станишта у 

Срему, популације ретких и угрожених биљних врста, фауна риба 
у заштићеним подручјима, популације ретких и угрожених врста 
птица, као и популације ретких и угрожених врста сисара.  

  
5. Мониторинг буке 

У складу са  чланом 7.  Закона о заштити од буке у животној 
средини  („Сл. Гласник РС“, бр. 36/2009 и 88/2010) аутономна 
покрајина,  између осталог, утврђује мере и услове заштите од 

буке, односно звучне заштите у плановима, програмима и 
пројектима и обезбеђује финансирање мониторинга буке у 

животној средини на својој територији.  
У складу са чланом  20. овог  Закона  аутономна покрајина 

има обавезу обезбеђивања и доставу  података Агенцији за 

заштиту животне средине о нивоима буке у животној средини који 
су основ за израду стратешких карата и акционих планова заштите 

од буке. 
Обзиром на законски наведене обавезе, током 2013. године, 

на тероторији АП Војводине  спроводиће се мониторинг буке у 

циљу обезбеђивања података за израду стратешких мапа буке, и 
то у агломерацијама са више од 100.000 становника, на главним 

путевима са просечним годишњим протоком саобраћаја већим од  



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
3.000.000 возила, као и на пругама са просечним годишњим 
протоком саобраћаја већим од 30.000 возова. 

У складу са члановима 7. и 23. овог закона АПВ обезбеђује 
процену, праћење и контролу нивоа буке у животној средини и 

обезбеђује финансијска средства за његово спровођење. 
Мониторинг буке врши се систематским мерењем, оцењивањем 
или прорачуном одређених индикатора буке.  

С обзиром да је рок за израду стратешких карата за 
агломерације са више од 250.000 становника 2015. година, 

односно за агломерације са више од 100.000 становника 2020. 
година, прелиминарни мониторинг буке који ће се реализовати у 
2013. години, обухватиће агломерације са више од 100.000 

становника на територији Војводине, као допуна постојећем 
мониторингу на територији локалних самоуправа.  

6. Мониторинг нејонизујућег зрачења 
У складу са чланом 5. Закона о заштити од нејонизујућег 

зрачења ((„Сл. Гласник РС“, бр. 36/2009), АПВ обезбеђује 

систематско испитивање нивоа нејонизујућег зрачења у животној 
средини, учествује у изради Програма и обезбеђује финансијска 

средства за његову реализацију на територији АПВ.  
Систематско испитивање нивоа нејонизујућег зрачења у 

животној средини ће се обезбедити за изворе од посебног 

интереса, у нискофреквентном (трансформаторске станице, 
подземни и надземни далеководи) и високофреквентном (радио 

базне станице мобилне телефоније, телекомуникациони 
предајници радиорелејних система, електрична вуча) подручју, у 

насељеним местима на територији АПВ (Нови Сад, Суботица, 
Сомбор, Кикинда, Вршац, Зрењанин, Панчево, Сремска 
Митровица...). Мерења ће се спроводити у складу са Програмом 

систематског испитивања нивоа нејонизујућег зрачења у животној 
средини који доноси Влада РС, којим се утврђују места мерења, 

период и локације мерења, методе мерења и прорачуна и 
извештавање.     

 

1. Финансирање Пројекта управљања отпадом 
1.1. Комунални отпад 

Ради наставка успешне сарадње са локалним самоуправама, 
планирана финансијска средства намењена су за 
суфинансирање општинских пројеката за управљање 

отпадом.  
Сходно утврђеним критеријумима суфинансираће се: 

- Израда локалних планова управљања отпадом, 
- Израда регионалних планова управљања отпадом, 
- Израда пројектне документације за санацију, рекултивацију 

и ремедијацију постојећих општинских депонија, 
- Санација и рекултивација постојећих општинских и дивљих   

депонија и 
- Израда пројектне документације за изградњу регионалних  

депонија. 

1.2.   Медицински отпад 
Растућа продукција медицинског отпада, неадекватно 

збрињавање и пратећи здрвствени ризици захтевају хитно  



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

решавање овог проблема. Урађена је финална Студија 
савременог система управљања медицинским отпадом у АП 
Војводини са пилот пројектом за јужну Бачку, у сарадњи са 

Покрајином Штајерском. Студија даје приказ постојећег стања 
у овој области, као и системске предлоге за решавање 

проблема, у циљу усклађивања праксе управљања 
медицинским отпадом са светским стандардима. Пројекат ће 
обухватити и израду техничких смерница/упутстава за 

здравствено безбедно и еколошки прихватљиво управљање 
медицинским отпадом, на основу којих ће се приступити 

изради интерних протокола управљања у појединим 
здравственим установама. У оквиру пројекта биће разрађен и 
систем едукације медицинског особља за примену савремене 

праксе управљања отпадом.  

2.     Финансирање Пројекта  - "За чистију и зеленију  

Војводину" 
Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и 
одрживи развој је 2002. године покренуо дугорочни пројекат 

"За чистију и зеленију Војводину".  Проблем дивљих 
депонија, који представља један од највећих проблема скоро 

свих општина, није ни данас решен. Разлог за то лежи 
највећим делом у томе што становништво нема довољно 
знања и  изграђену свест  о управљању отпадом и сопственој 

одговорности према заштити животне средине. Војводина је 
регија која има најмању пошумљеност у Србији (око 5%).  У 

циљу заштите здравља становништва  од све израженијих 
климатских промена и загађења ваздуха, једна од 

најделотворнијих мера је подизање шумског и ваншумског 
зеленила, пре свега заштитних појасева око депонија, 
индустријских објеката, уз путеве, канале и сл.  

Због тога је неопходно  обезбедити средства за активности на 
реализацији Пројекта у 2013. години која  ће бити усмерене 

на: 
-     уклањање дивљих депонија и чићење терена, 
- садња заштитног појаса зеленила око депонија, 

индустријских зона, уз путеве и канале  у свих 45 општина, 
- едукацију шире јавности о значају и циљевима пројекта, 

кроз радионице, предавања и акције и  
- израда, штампање и пласман едукативног, рекламног и 
информативног материјала. 

 
3. Формирање информационог система за заштиту и 

унапређење животне средине, као део јединственог 
информационог система Републике Србије, који ће користити 
као подлога за управљање животном средином и 

имплементацију међународних конвенција, споразума, закона 
и других прописа везаних за заштиту природних ресурса, 

ваздуха, воде, земљишта. 
 
4. Научно-истраживачких и апликативних пројеката и 

израда Студија у области заштите  животне средине.  
 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
5.  Валидација резултата мерења 

У складу са чланом 15. Закона о заштити ваздуха („Службени 

гласник РС“, бр. 36/2009) послове праћења квалитета ваздуха 
у локалној мрежи обавља овлашћено правно лице, односно 

стручна организација акредитована као лабораторија за 
испитивање, која испуњава прописане услове у погледу 
кадрова, опреме, простора, као и техничке оспособљености 

према захтевима стандарда СРПС ИСО 17025. Такође ова 
организација мора поседовати овлашћење Министарства 

животне средине и просторног планирања РС, да врши 
мониторинг ваздуха и/или мерење емисије.  
Стручна организација би била ангажована за послове обраде и 

валидације података, као и стручне експертизе резултата са 
мреже аутоматских станица. Валидирани подаци ће бити јавно 

објављивани и достављани Агенцији за заштиту животне 
средине.   
 

6. Едукација и радионице за представнике локалне власти, 
индустрије и локалне заједнице у циљу образовања и 

јачања јавне свести о питањима очувања жиотне 
средине 
Организовање и припрема стручних скупова у циљу 

перманентне едукације  за представнике локалне власти, 
индустрије као и шире јавности са следећим циљевима: 

а. Подизање свести о значају спровођења мониторинга 
(праћења)  квалитета животне средине  који је у складу са 

препорукама Светске здравствене организације и директивама 
ЕУ и прикупљања информација о квалитету животне средине 
које ће се преко националног информационог центра слати у 

ЕЕА (Европску агенцију за животну средину), односно у 
ЕИОНЕТ,  Европску информациону и осматрачку мрежу за 

заштиту животне средине и користити за доношење одлука у 
циљу побољшања квалитета животне средине у Европи. 
б. Упознавање са механизмима за спровођење интервентног 

мониторинга и поступака које је потребно предузети у случају 
акцидентних ситуација. 

ц. Едукација о  управљању са комуналним отпадом  и са 
опасним отпадом (индустријски, медицински, анимални...).  
Едукација подразумева ангажовање стручних и научних 

институција.  
 

7. Експертизе у области инспекцијског надзора обухватају 
финансирање специјализованих услуга овлашћених научних и 
стручних институција у циљу провере резултата, финансирање 

превентиних и интервентних мера у ванредним околностима 
загађивања животне средине. 

 
8. Програм „За чистије и зеленије школе у Војводини“ 

Секретаријат је у сарадњи са Америчком фондацијом за развој 

(АДФ), 2002. године покренуо пројекат „ЗА ЧИСТИЈУ И ЗЕЛЕНИЈУ 
ВОЈВОДИНУ“, који је наишао на велико интересовање јавности 

широм Војводине, посебно образовних институција.  
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Као наставак овог пројекта, током школске 2009/2010. године., 
у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за образовање, управу 
и националне заједнице, започет је дугорочни програм „За чистије 

и зеленије школе у Војводини“. Циљ програма је унапређивање 
еколошке свести у васпитно-образовним установама и локалним 

заједницама на територији АП Војводине.  
Током протекле три године, на Јавни позив за учешће у 

реализацији Програма, одазвало се 358 предшколских установа, 

основних, средњих, специјалних школа и ученичких домова у 
Војводини, које су имале могућност да низом различитих 

активности (озелењавање школских дворишта, прикупљање 
пластичне и лимене амбалаже, уређење еко кутака, зидних 
еколошких новина и др.) допринесу развијању активних метода 

учења и наставе, развијању комуникативности и способности за 
тимски рад. Више хиљада ученика и наставног особља је било 

укључено у реализацију Програма. Најуспешнијим учесницима у 
овом програму неопходно је обезбедити адекватне награде (књиге, 
фотоапарате, рачунаре). 

 
9. Валидација резултата мерења аутоматског мониторинга 

квалитета амбијенталног ваздуха 
У складу са чланом 15. Закона о заштити ваздуха („Службени 

гласник РС“, бр. 75/2009) послове праћења квалитета ваздуха у 

локалној мрежи обавља овлашћено правно лице, одн. стручна 
организација акредитована као лабораторија за испитивање, која 

испуњава прописане услове у погледу кадрова, опреме, простора, 
као и техничке оспособљености према захтевима стандарда СРПС 

ИСО 17025. Такође ова организација мора поседовати овлашћење 
Министарства животне средине и просторног планирања РС, да 
врши мониторинг ваздуха и/или мерење емисије.  

Стручна организација би била ангажована за послове обраде и 
валидације података, као и стручне експертизе резултата са мреже 

аутоматских станица. Валидирани подаци ће бити јавно 
објављивани и достављани Агенцији за заштиту животне средине.   
Приходи из буџета – 5.000.000,00 динара   

Остале специјализоване услуге - планиране су у износу од 
10.000,00 динара. 

Приходи из буџета – 10.000,00 динара 
ПОЗИЦИЈА 432 
425 

 
01 00  

Текуће поправке и одржавање - планирана су средства у износу 

од 16.931.961,11 динара.  
Приходи из буџета – 16.931.961,11 динара 
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Текуће поправке и одржавање опреме - планирана су средства у 
износу од 16.931.961,11 динара. Средства се планирају за поправку 

и одржавање опреме за очување животне средине – аутоматске 
станице у Зрењанину, Суботици, Сомбору, Кикинди, Новом Саду, 

Обедској бари, Делиблатској пешчари, одржавање сервера и 
система за архивирање и складиштење података, рачунарске 
опреме, остале опреме и опреме за комуникацију – EIONET. 
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Приходи из буџета – 16.931.961,11 динара 

 
 

ПОЗИЦИЈА 433 

426 
 

01 00  
 

Материјал - планирана су средства у износу од 2.110.000,00              
динара.  

Приходи из буџета – 2.110.000,00 динара 
 

4261  

 
 

 
 
 

01 00 

Административни материјал - планирана су средства у износу од  

1.200.000,00 динара. Ова средства користиће се за набавку одеће, 
обуће и униформи за инспекторе за заштиту животне средине, а 

према Правилнику о врсти опреме и садржини и изгледу ознаке 
инспектора за заштиту животне средине („Службени гласнкик РС“, 
бр. 35/05, 23/06, 7/07, 64/07, 94/08). 

 Приходи из буџета – 1.200.000,00 динара 
4263 

 
 
 

01 00 

Материјал за образовање и усавршавање запослених - планирана 

су средства у износу од 245.000,00 динара. Ова средства користиће 
се за плаћање стручне литературе за редовне потребе запослених и 
стручну литературу за образовање запослених и др. 

Приходи из буџета – 245.000,00 динара 
4265 

 
 
 

 
01 00  

Материјал за очување животне средине и науку - планирана су 

средства у износу од 645.000,00 динара.Ова средства ће се 
користити за набавку потрошног материјала и резервних делова за 
штампаче и мултифункцијске уређаје – EIONET и остали материјал 

за очување житотне средине и науку.  
Приходи из буџета – 645.000.000,00 динара 

4269 
 

01 00   

Материјал за посебне намене - планира се у износу од 20.000,00 
динара.  

Приходи из буџета – 20.000,00 динара 
ПОЗИЦИЈА 434 
444 

 
01 00  

Пратећи трошкови задуживања – планирана су средства у 

износу од 10.000,00 динара. 
Приходи из буџета – 10.000,00 динара 

 
4442 
 

01 00 

Казне за кашњење – планирају се средства у износу од 10.000,00 
динара. 

Приходи из буџета – 10.000,00 динара 
 

ПОЗИЦИЈА 435 
451 
 

 
01 00  

Субвеније јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама – планирана су средства у износу од 

60.000.000,00 динара. 
Приходи из буџета – 60.000.000,00 динара 

 
4512 
подпозиција 
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Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама - планирана су средства у износу од 60.000.000,00 

динара.  
 

У оквиру капиталних субвенција јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама планирана средства намењена су: 
- Друштву са ограниченом одговорношћу за управљање 

развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић у износу 
од 60.000.000,00 динара. 

Планирана средства реализоваће се у складу са Програмом 

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D03447501.html%26path%3D03447501.html%26query%3D%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D04272401.html%26path%3D04272401.html%26query%3D%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D04933101.html%26path%3D04933101.html%26query%3D%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D05262701.html%26path%3D05262701.html%26query%3D%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D06155801.html%26path%3D06155801.html%26query%3D%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-%26regExpZaMarkiranje%3D


 
01 00 

пословања друштва са ограниченом одговорношћу за управљање 
развојем туристичког простора „Парк Палић“ за 2013. годину. 

Приходи из буџета – 60.000.000,00 динара 
 

ПОЗИЦИЈА 436 

463 

 
01 00  

Трансфери осталим нивоима власти - планирана су средства у 

износу од  1.520.000,00 динара.  
Приходи из буџета – 1.520.000,00 динара 

 
4631 
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Текући трансфери осталим нивоима власти - планирана су средства 
у износу од 800.000,00 динара. Средстава намењена општинама и 

осталим нивоима власти као помоћ у суфинансирању Пројеката и 
Студија из области заштите животне средине и одрживог развоја, 

активности у циљу решавања проблема депоније.  
Приходи из буџета – 800.000,00 динара 

4632 

 
 

 
 
 

01 00 

Капитални трансфери осталим нивоима власти – планирана су 

средства у износу од 720.000,00 динара а намењена су општинама 
и осталим нивоима власти као помоћ у суфинансирању Пројеката и 

Студија из области заштите животне средине и одрживог развоја, 
набавку опреме за очување животне средине капиталног 
караткера.  

Приходи из буџета – 720.000,00 динара 
 

ПОЗИЦИЈА 437 
481 
 

01 00  

Дотације невладиним организацијама - планирана су средства у 
износу од 2.170.000,00 динара.   

Приходи из буџета – 2.170.000,00 динара 
 

4819 
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Дотације осталим непрофитним институцијама - планирају се 
средства у износу од 2.170.000,00 динара.  
Планирано је финансирање и суфинансирање пројектних 

активности на нивоу АП Војводине из области заштите и 
унапређења стања животне средине. Решењем Владе АП Војводине 

о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-15/2013-
13 од 13.02.2013. године одобрена су средства у износу од 
100.000,00 за суфинансирање реализације активности из 

програма: „За чистије и зеленије школе у Војводини“ – Туристичко 
друштво „језеро“ из Ченте. 

Приходи из буџета – 2.170.000,00 динара 
 

ПОЗИЦИЈА 438 

482 
 

01 00  

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

Приходи из буџета – 9.700,00 динара 
4821 

 
01 00 

Остали порези – планирана су средства у износу од 3.100,00 

динара за плаћање осталих пореза. 
Приходи из буџета – 3.100,00 динара 

4822 

 
01 00 

Обавезне таксе – планиран су средства у износу од 3.300,00 

динара. 
Приходи из буџета – 3.300,00 динара 

4823 
 
01 00 

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

 
ПОЗИЦИЈА  439 



 
 

 
483 
 

01 00  

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирана су 
средства у износу од 3.300,00 динара.  

Приходи из буџета – 3.300,00 динара 
 

4831 
 
01 00 

Новчане казне и пенали по решењу судова - за покриће новчаних 
казни по решењу судова планира се износ од 3.300,00 динара.  
Приходи из буџета – 3.300,00 динара 

 
ПОЗИЦИЈА 440 

485 
 
 

01 00  

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране 
државних органа - планирана су средства у износу од 60.000,00 
динара.  

Приходи из буџета – 60.000,00 динара 
4851 

 
01 00 

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних 

органа планира се износ од 60.000,00 динара.  
Приходи из буџета – 60.000,00 динара 
 

ПОЗИЦИЈА 441 
512 

 
01 00  

Машине и опрема  - планирана су средства у износу од 

170.000,00 динара.  
Приходи из буџета –170.000,00 динара 

 

5122 
 

01 00 

 

Административна опрема - планиран је износ од 170.000,00 динара 
за набавку ормана за сервер – EIONET и осталу опрему. 

Приходи из буџета – 170.000,00 динара 
ПОЗИЦИЈА   442 

515 Нематеријална имовина – планирана су средства у износу од 
1.201.000,00 динара. 
Приходи из буџета – 1.201.000,00 динара 

 
01 00 

 
5151  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
Нематеријална имовина – планирана су средства у износу од 

1.201.000,00 динара. Постоји велики број података о квалитету 
свих елемената животне средине (вода, ваздух, земљиште, отпад, 
природа, бука итд) који се у највећој мери налазе расути на 

различитим местима и институцијама, што представља велики 
проблем када се за различите потребе траже подаци за било који 

елеменат, место или подручје. У овиру рада информационог 
система обавезно је прикупљање, унос и обрада података, редовно 
и ванредно извештавање јавности, стално допуњавање базе 

података.  Сем тога као део Еионета (Европска мрежа) имамо и 
обавезу прикупљања и дистрибуције података у складу са ЕУ 

прописима, а такође  и обавезу да нашу јавност извештавамо о 
стању животне средине, било путем сајта или на захтев грађана и 
институција. Такође у случају акцидента дужни смо да на време и 

на прави начин известимо јавност и надлежне институције. Да би 
се овакав систем успоставио потребно је обезбедити одржавање 

софтверске инфраструктуре, обнову Microsoft лиценци, одржавање 
оперативног система RedHat и набавка одговарајућих софтвера и 
програма.  

У складу са Уредбом о буџетском рачуноводству («Сл. Гласник РС», 
бр. 153/03 и 12/06 прописана је обавеза вођења помоћних књига 

буџетских корисника које у секретаријату планирамо да водимо у  



 
 

 
 
01 00 

 

 
 

електронском облику за чију реализацију нам је потребан 
одговарајући софтвер. 
Приходи из буџета – 1.201.000,00 динара 

 

ФУНКЦИЈА 620 Развој заједнице 
 
Расходи из прихода из буџета за 2013. годину у износу од 

135.044.498,24 динара и расходи из Примања од отплате датих 
кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације у 

износу од 7.259.500,00 динара за Покрајински секретаријат за урбанизам, 
градитељство и заштиту животне средине, глава 00, функционална 
класификација 620 – Развој заједнице распоређују се по економским 

класификацијама на следећи начин:  
      

ПОЗИЦИЈА 443 
411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирана су 

средства у износу од 26.811.000,00 динара.  

Приходи из буџета – 26.811.000,00 динара 
 

 

01 00 
 

4111  
 
 

01 00 

Плате, додаци и накнаде запослених планиране су у износу од 
26.811.000,00 динара. У оквиру ових средстава планирана су 
средства за плате, додатке и накнаде за запослене.  

Приходи из буџета – 26.811.000,00 динара 
 

ПОЗИЦИЈА 444 
412 

 
01 00 
 

4121 
 

 
 
01 00 

             

Социјални доприноси на терет послодавца – планирана су 

средства у износу од 4.799.170,00 динара.  
Приходи из буџета – 4.799.170,00 динара 
 

Доприноси су рачунати у висини од 17,90 % на бруто основицу 
плате а састоје се из следећих доприноса: 

Допринос за пензијско и инвалидско осигурање – 2.949.210,00 
динара 
Приходи из буџета – 2.949.210,00 динара 

 
4122 

01 00 
 

Допринос за здравствено осигурање – 1.648.877,00 динара 

Приходи из буџета – 1.648.877,00 динара 
 

4123 
01 00 

Допринос за незапосленост – 201.083,00 динара 
Приходи из буџета – 201.083,00 динара 
 

ПОЗИЦИЈА 445 
413 

 
01 00  

Накнаде у натури – планирана су средства у износу од 

290.000,00 динара.  
Приходи из буџета – 290.000,00 динара. 
 

4131 
 

 
 
01 00  

Накнаде у натури - Средства у износу од 290.000,00 динара су 
планирана за превоз на посао и са посла запослених у 

Секретаријату (маркице), поклоне за децу запослених и за остале 
накнаде у натури.  
Приходи из буџета – 290.000,00 динара 

 



ПОЗИЦИЈА 446 
414 

 
01 00  

Социјална давања запосленима – планирана су средства у 

износу од 590.141,24 динара. 
Приходи из буџета – 590.141,24 динара 
 

4141  
 

 
 
 

01 00  

Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова  - 
Исплата накнаде за време одсуствовања запослених са посла у 

Секретаријату (породиљско боловање, боловање преко 30 дана, 
инвалидности другог степена)  планирана је у износу од 164.000,00 
динара. 

Приходи из буџета – 164.000,00 динара 
 

4143  
 
 

01 00  

 

Отпремнине и помоћи – Отпремнине приликом одласка у пензију, 
отпремнине и помоћи у случају смрти запослених или чланова уже 
породице – 100.000,00 динара. 

Приходи из буџета – 100.000,00 динара 
 

4144  
 
 

 
 

 
 
 

01 00             

 

Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 
и друге помоћи запосленом у износу од 326.141,24 динара. 
Решењем Владе АП Војводине о употреби средстава текуће 

буџетске резерве број: 401-15/2013-28 од 13.03.2013. године 
одобрена су средства у износу од 126.141,24 динара за исплату 

права на помоћ за побољшање социјално-материјалног положаја 
запослених у органима Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број: 7/2013). 

Приходи из буџета – 326.141,24 динара 
 

ПОЗИЦИЈА 447 
415 

 
01 00 
 

Накнаде трошкова за запослене – планирана су средства у 

износу од 565.000,00  динара. 
Приходи из буџета – 565.000,00 динара 
 

4151 
 

 
 
01 00  

Накнада трошкова за запослене обухвата исплату трошкова одласка 
и доласка на посао и са посла у износу од 565.000,00 динара, за оне 

који ту накнаду примају у готовом новцу и остале накнаде 
запосленима. 
Приходи из буџета – 565.000,00 динара 

 
ПОЗИЦИЈА 448 

416 
 
01 00  

Награде запосленима и остали посебни расходи – планирана су 
средства у износу од 2.094.120,00 динара.  
Приходи из буџета – 2.094.120,00 динара 

 
4161  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

4161 Награде запосленима и остали посебни расходи - планирана 

су средства у износу од 2.094.120,00 динара за исплате накнада 
члановима комисија из редова запослених које по Закону о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-

исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС и 50/13 - УС) и Закону 
о утврђивању надлежности АПВ („Службени гласник РС“, бр. 99/09 

и 67/12) образује Секретаријат, јубиларне награде и остале 
награде запосленима. 
-Одредбама члана 33. Закона о планирању и изградњи („Службени 

гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 
42/13-УС и 50/13 - УС) прописано је да документи просторног и 

урбанистичког планирања морају бити усклађени, тако да 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
01 00 

документи ужег подручја морају бити у складу са документом ширег 
подручја, Законом и прописима донетим на основу Закона. На 

просторне планове јединица локалне самоуправе и генералне 
урбанистичке планове и урбанистичке планове који се израђују у 
обухвату плана подручја посебне намене унутар граница  

проглашеног или заштићеног природног добра на територији 
аутономне покрајине, прибавља се сагласност надлежног органа 

аутономне покрајине на те планове пре објављивања, у року који 
не може бити дужи од 30 дана од дана пријема захтева за 
сагласност. Aко надлежан орган аутономне покрајине не одлучи по 

захтеву за давање сагласности на план генералне регулације у 
року од 30 дана, сматра се да је сагласност дата. 

Поступак доношења планског документа подразумева и стручну 
контролу у свим фазама израде од стране надлежног органа за 
стручну контролу, односно комисије за планове.  

-У одредбама члана 49. Закона o планирању и изградњи (у даљем 
тексту: Закон) наведено је да Стручну контролу просторног плана 

подручја посебне намене и регионалног просторног плана – 
обласног просторног плана у складу са номенклатуром статистичких 
територијалних јединица на нивоу 3 за подручја која су у целини 

на територији аутономне покрајине, врши комисија коју образује 
надлежан орган аутономне покрајине. 

Ради обављања стручних послова у поступку израде и спровођења 
планских докумената, као и давања стручног мишљења, 
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту 
животне средине је образовао Комисије за планове као стручна 
тела, у складу са Законом.  

Комисије за планове сачињавају стручна лица из различитих 
области ради обављања стручних послова у области планирања, 
уређења простора и изградње у складу са Законом, а за њихов рад 
се исплаћује накнада чија висина је утврђена посебним решењем о 
образовању комисија. 

Образована је Комисија за контролу усклађености планских 
докумената (просторног плана јединице локалне самоуправе, 
генералног урбанистичког плана, плана генералне регулације 
седишта јединица локалне самоуправе на територији аутономне 
покрајине и урбанистичког плана који се израђује у обухвату плана 
подручја посебне намене унутар граница проглашеног или 
заштићеног природног добра), која има 8 чланова, од којих су 4 
члана из редова запослених у Секретаријату. Такође је образована 
Комисија за стручну контролу планских докумената (просторног 
плана подручја посебне намене, регионалног просторног плана – 
обласног просторног плана и програма имплементације регионалног 
просторног плана – обласног просторног плана, за подручја која су 
у целини на територији Аутономне Покрајине Војводине), која има 
10 чланова, од којих су 2 члана из редова запослених у 
Секретаријату. 

Приходи из буџета – 2.094.120,00 динара 
 
ПОЗИЦИЈА 449 

421 
 

01 00 
 

Стални трошкови - планирана су средства у износу од 520.000,00 
динара. 

Приходи из буџета – 520.000,00 динара 
 
 

 
 



 
 

4214  
 
 

 
01 00 

 

Услуге комуникација – планирана су средства у износу од 
486.000,00  динара, а користиће се за плаћање трошкова  телефона, 
телефакса, телекса, мобилне телекомуникације, интернета, 

трошкова доставе и др. 
Приходи из буџета – 486.000,00 динара 

 
4216  
 

01 00 

Закуп имовине и опреме – 20.000,00 динара обухватају трошкове 
закупа имовине и опреме за потребе Секретаријата.  

Приходи из буџета – 20.000,00 динара 
 

4219  
01 00 

 

Остали трошкови – 14.000,00 динара. 
Приходи из буџета – 14.000,00 динара 
 

ПОЗИЦИЈА 450 
422 

 
01 00 
 

Трошкови путовања – Планирана су средства у износу од 

620.720,00 динара. 
Приходи из буџета – 620.720,00 динара 
 

Трошкови службених путовања у земљи планирани су у износу од 
620.000,00 динара. Планирана средства садрже трошкове за 

пословна путовања у земљи (дневнице за службена путовања, 
трошкове превоза на службеном путу, трошкове смештаја, 
трошкове исхране на службеном путу и др.). 

Приходи из буџета – 620.000,00 динара 
 

Трошкови путовања у оквиру редовног рада планирани су у износу 
од 720,00 динара. 

Приходи из буџета – 720,00 
 

4221  
 

 
 
 

01 00 
 

4223 
 

01 00 

ПОЗИЦИЈА 451 

423 
 

01 00 
 

Услуге по уговору  - планирана су средства у износу од 
5.364.400,00 динара.  

Приходи из буџета – 5.364.400,00 динара 
 

4231  

 
 

01 00 

Административне услуге - планиране су у износу од 3.000,00  

динара. Ова средства су планирана за услуге превођења, 
секретарске услуге и остале административне услуге. 

Приходи из буџета – 3.000,00 динара 
 
4232 

 
01 00 

 
Компјутерске услуге планиране су у износу од 1.400,00 динара, 

намењена су за израду софтвера и услуге одржавања рачунара.  
Приходи из буџета – 1.400,00 динара 

4233 
 
 

 
 

01 00  
 
4234 

 
 

 

Услуге образовања и усавршавања запослених - планирана су 
средства у износу од 420.000,00 динара. Ова средства су 
планирана за образовање и стручно усавршавање запослених, за 

котизације за семинаре, стручна саветовања и друге услуге 
образовања и усавршавања запослених.  

Приходи из буџета – 420.000,00 динара 
 
Услуге информисања - планирана су средства у износу од 

790.000,00 динара. Средства се планирају за услуге информисања 
јавности, објављивање тендера и информативних  

 



 
 

 
 
 

01 00 
 

4235 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
огласа, остале услуге информисања, штампања публикација и 
остале услуге штампања. 

Приходи из буџета – 790.000,00 динара 
 

Стручне услуге су планиране у износу од 3.920.000,00 динара, 
намењена су за адвокатске услуге, правне услуге, услуге 
финансијских саветника, услуге израде и одржавања WEB портала 

секретаријата, услуге за исплате накнада члановима комисија који 
нису из редова запослених које по Закону о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 
24/11, 121/12, 42/13-УС и 50/13 - УС) и Закону о утврђивању 
надлежности АПВ („Службени гласник РС“, бр. 99/09 и 67/12) 

образује Секретаријат, услуге израде пројеката за потребе 
Секретаријата и остале стручне услуге.  

Решење о уклањању објекта, односно његовог дела, које се 
доноси на основу Закона о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 

42/13-УС и 50/13 - УС), извршава према члану 171. Закона, 
покрајински орган надлежан за послове грађевинске инспекције 

преко посебно формиране организационе јединице за извршење 
решења о уклањању објекта, односно његовог дела. Орган 
надлежан за послове грађевинске инспекције сачињава програм 

уклањања појединачних објеката и одговара за њихово извршење. 
Према члану 171. став 5. Закона, трошкови извршења 

инспекцијског решења падају на терет извршеника, односно према 
члану 171. став 7. Закона, трошкови извршења инспекцијског 

решења падају на терет буџета надлежног органа, до наплате од 
извршеника. 
       Одредбама члана 33. Закона о планирању и изградњи  (у 

даљем тексту: Закон) прописано је да документи просторног и 
урбанистичког планирања морају бити усклађени, тако да 

документи ужег подручја морају бити у складу са документом ширег 
подручја. На просторне планове јединица локалне самоуправе и 
генералне урбанистичке планове на територији аутономне 

покрајине, прибавља се претходна сагласност пре упућивања на 
јавни увид, као и сагласност надлежног органа аутономне 

покрајине на те планове пре објављивања, у року који не може 
бити дужи од 30 дана. Aко надлежан орган аутономне покрајине не 
одлучи по захтеву за давање сагласности на план генералне 

регулације у року од 30 дана, сматра се да је сагласност дата. 
Поступак доношења планског документа подразумева и стручну 

контролу у свим фазама израде од стране надлежног органа за 
стручну контролу, односно комисије за планове.  
-У одредбама члана 49. Закона наведено је да Стручну контролу 

просторног плана подручја посебне намене и регионалног 
просторног плана – обласног просторног плана у складу са 

номенклатуром статистичких територијалних јединица на нивоу 3 за 
подручја која су у целини на територији аутономне покрајине, врши 
комисија коју образује надлежан орган аутономне покрајине. 

Ради обављања стручних послова у поступку израде и спровођења  
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планских докумената, као и давања стручног мишљења, 
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту 
животне средине је образовао Комисије за планове као стручна 
тела, у складу са Законом.  

Комисије за планове сачињавају стручна лица из различитих 
области ради обављања стручних послова у области планирања, 
уређења простора и изградње у складу са Законом, а за њихов рад 
се исплаћује накнада чија висина је утврђена посебним решењем о 
образовању комисија. 

Образована је Комисија за контролу усклађености планских 
докумената (просторног плана јединице локалне самоуправе, 
генералног урбанистичког плана, плана генералне регулације 
седишта јединица локалне самоуправе на територији аутономне 
покрајине и урбанистичког плана који се израђује у обухвату плана 
подручја посебне намене унутар граница проглашеног или 
заштићеног природног добра), која има 8 чланова, од којих 4 члана 
нису из редова запослених у Секретаријату. Такође је образована  
Комисија за стручну контролу планских докумената (просторног 
плана подручја посебне намене, регионалног просторног плана – 
обласног просторног плана и програма имплементације регионалног 
просторног плана – обласног просторног плана, за подручја која су 
у целини на територији Аутономне Покрајине Војводине), која има 
10 чланова, од којих 8 чланова нису из редова запослених у 
Секретаријату. 

Приходи из буџета – 3.920.000,00 динара 

 
Остале опште услуге планиране су у износу од 230.000,00 динара. 
Приходи из буџета – 230.000,00 динара 
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Специјализоване услуге - планирана су средства у износу од 

63.422.667,00 динара.  
Приходи из буџета – 63.422.667,00 динара 

 
Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 
планирана су средства у износу од 2.000,00 динара.  

Специјализоване услуге - планирана су средства у износу од 
2.000,00 динара 

Приходи из буџета – 2.000,00 динара 
 
Остале специјализоване услуге - планирана средства намењена су 

за Јавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање и 
пројектовање «Завод за урбанизам Војводине» Нови Сад у износу од 

59.816.391,00 динара за вршење сталних и повремених послова за 
потребе Оснивача (АПВ), а у складу са Годишњим програмом 
пословања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко 

планирање и пројектовање «Завод за урбанизам Војводине» Нови 
Сад за 2013. годину, на који, у складу са чланом 50. Закона о 

јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12) и чланом 
8. Покрајинске скупштинске одлуке о Јавном предузећу за 
просторно и урбанистичко планирање и пројектовање «Завод за 

урбанизам Војводине» Нови Сад („Службени лист АПВ“, број 
4/2013), сагласност даје Влада Аутономне Покрајине Војводине. 
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Стални и повремени послови за потребе Оснивача (АПВ) су на 
основу Закона о јавним набавкама ослобођени спровођења 
поступка јавне набавке. 

Приходи из буџета – планирана су средства у износу од 
59.816.391,00 динара 

 
Остале специјализоване услуге - планирана су средства у износу од 
3.604.276,00 динара намењена за израду секторских 

специјализованих студија и пројеката, а из области: заштите и 
коришћења природних ресурса, основе размештаја становништва, 

развоја и уређења градских и сеоских подручја, депонија, 
истраживања и развоја сектора управљања отпадом, процене 
повредљивости изграђених објеката (нових и старије градње) на 

сеизмичко дејство, због актуелних катастрофалних последица 
земљотреса у земљи, у циљу утемељења института који би 

допринео не само сеизмологији, него и познавању сеизмичког 
градитељства, пројектовања, дугорочној стратегији превентивне 
заштите, овладавању последицама земљотреса и њиховој санацији, 

локационих услова и усмеравања размештаја индустрије, развоја и 
размештаја инфраструктуре, развоја и организације туристичких 

подручја и других специјализованих студија. Средства се планирају 
и за израду аеро фото снимака, као и за пројекте за израду ажурних 
дигиталних картографских база података АП Војводине за област 

урбанизма базираних на сателитској и авионској даљинској 
детекцији и остале специјализоване услуге. 

I У 2012. години Факултету техничких наука, Нови Сад је уплаћен 
аванс у износу од 70% (2.147.600,00 динара) од укупно уговорене 

цене (3.068.000,00 динара) за финансирање трошкова услугa 
истраживања капацитета и просторног распореда постројења за 
третман отпадних вода уз процену количина и развој могућих 

опција за третман муља на територији АП Војводине, те је у 2013. 
години, у складу са уговором, потребно исплатити преосталих 30% 

(920.400,00 динара). 
II У 2012. години Факултету техничких наука, Нови Сад је уплаћен 
аванс у износу од 70% (2.147.600,00 динара) од укупно уговорене 

цене (3.068.000,00 динара) за финансирање трошкова услугa 
истраживања и развоја модела сакупљања и третмана отпадних 

вода као подршка просторно планским документима насеља и АП 
Војводине, те се у наредном периоду, у складу са уговором, 
планира исплата преосталих 30% (920.400,00 динара). 

III У 2012. години Факултету техничких наука, Нови Сад  је 
уплаћен аванс у износу од 70% (2.065.000,00 динара) од укупно 

уговорене цене (2.950.000,00 динара) за финансирање трошкова 
услугa истраживања  основа за развој информационог система 
рециклажне индустрије у циљу смањења отпада на депонијама у 

АП Војводини, те се у наредном периоду, у складу са уговором, 
планира исплата преосталих 30% (885.000,00 динара). 

Приходи из буџета – 3.604.276,00 динара 
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Материјал  - планирана су средства у износу од 520.000,00 

динара.  
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Приходи из буџета – 520.000,00 динара 
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Административни материјал – планирана су средства у износу од 
300.000,00 динара за куповину опреме и средстава за личну 

заштиту запослених - инспектора, а према Правилнику о обрасцу и 
садржини легитимације урбанистичког и грађевинског инспектора и 

врсти опреме коју користи инспектор („Службени гласник РС“, број 
86/2009), који је у примени за инспекторе који врше поверене 
послове инспекцијског надзора од 01. јануара 2011. године. 

Приходи из буџета – 300.000,00 динара 
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Материјал за образовање и усавршавање запослених - планирана 
су средства у износу од 200.000,00 динара. Ова средства користиће 
се за плаћање стручне литературе за редовне потребе запослених и 

стручну литературу за образовање запослених и др. 
Приходи из буџета – 200.000,00 динара 
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Материјал за посебне намене – планирана су средства у износу од 
20.000,00 динара.  

Приходи из буџета – 20.000,00 динара 
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Субвенције приватним предузећима – планирана су средства у 
износу од 800,00 динара. 

Приходи из буџета – 800,00 динара 
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Текуће субвенције приватним предузећима - планирана су средства 
у износу од 800,00 динара.  

Приходи из буџета – 800,00 динара 
 

ПОЗИЦИЈА 455 
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Трансфери осталим нивоима власти - планирана су средства у 
износу од  33.391.500,00 динара.  

Приходи из буџета – 26.132.000,00 динара 
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине 
– приходи од приватизације – 7.259.500,00 динара 
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Текући трансфери осталим нивоима власти - планирани су у износу 

од 132.000,00 динара. Средства су планирана за финансирање и 
суфинансирање израде планских докумената и трошкове 
ангажовања установа и експерата у области планирања, уређења, 

коришћења и заштите простора за реализацију пројеката из 
области просторног планирања, урбанизма и градитељства, 

еколошких анализа, за општине за потребе инфраструктурних, 
комуналних система на територији АП Војводине. 
Приходи из буџета – 132.000,00 динара 

 
4632 

 
 
 

 
 

 

 
Капитални трансфери осталим нивоима власти планирани су у 

износу од 33.259.500,00 динара. Средства су намењена општинама 
и градовима за финансирање и суфинансирање израде  
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пројеката из стамбено-комуналне области, израду планске 
документације и то: просторни план јединице локалне самоуправе и  
урбанистичке планове: генерални урбанистички план, план 

генералне регулације за насељено место које је седиште јединице 
локалне самоуправе, и планове генералне регулације за друга 

насељена места на територији општине односно града, планове 
детаљне регулације комуналних и индустријских зона, израду 
пројектне документације за инфраструктурне системе: објеката за 

пречишћавање и дистрибуцију воде, објеката за пречишћавање и 
одвођење атмосферских и отпадних вода, путну мрежу, 

канализациону и водоводну мрежу, пројектне документације за 
унапређење енергетске ефикасности и енергетских својстава 
постојећих и изградњу нових објеката, планова управљања отпадом 

и других пројеката по захтевима општина и градова, као и за 
извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, изградњу 

водоводне, канализационе и путне мреже, изградњу пречистача 
отпадних вода, уградњу инсталација, постројења и опреме, 
извођења радова на реконструкцији, адаптацији, санацији, текућем 

и инвестиционом одржавању и радова на спровођењу техничких 
мера и стандарда и изградњи  којима се обезбеђују стандарди 

приступачности.  

Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 
81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС и 50/13 - УС) је 
прописао обавезу израде планских докумената и то: члановима 19, 
и 20. израду просторних планова јединица локалних самоуправа, 
члановима 23, и 24. израду генералних урбанистичких планова за 
насељена места која су седиште јединице локалне самоуправе и 
која броје више од 30.000 становника, члановима 25, и 26. израду 
планова генералне регулације за седишта јединица локалних 
смоуправа која броја мање од 30.000 становника и планова 
генералне регулацие за насељена места на територији општине 
односно за града за које је просторним планом општине/града 
предвиђена израда овог урбанистичког плана. Такође, прелазним и 
завршним одредбама Закона прописана је и обавеза усклађивања 
планских докумената донетих по раније важећем закону. 

У односу на нове обавезе општина/градова у вези израде, односно 
усклађивања и доношења планских докумената сагласно Закону о 

планирању и изградњи, проистекле су и нове обавезе обезбеђења 
финансијских средства за ове намене. Закон је у одредби члана 39. 
прописао да се средства за израду планских докумената обезбеђују 

у буџету или из других извора, у складу са законом. 
Приходи из буџета – 26.000.000,00 динара 

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине 
– приходи од приватизације – 7.259.500,00 динара 

 

ПОЗИЦИЈА 456 
481 

 
01 00  

Дотације невладиним организацијама - планирана су средства у 

износу од 2.800.000,00 динара.   
Приходи из буџета – 2.800.000,00 динара 
 

4819 
 

 
 

Дотације осталим непрофитним институцијама планирају се у 
износу од 2.800.000,00 динара.  
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Средства за дотације осталим непрофитним институцијама 

планирана су у износу од 2.800.000,00 динара за финансирање и 
суфинансирање пројеката струковних организација као што су 
Друштво грађевинских инжењера Новог Сада, Војвођанско 

удружење урбаниста, Савез архитеката Војводине, Савез студената 
Архитектонског факултета, Грађевинског факултета, Друштво 

архитеката Новог Сада и др., у циљу промоције струке, затим за 
финансирање и суфинансирање пројеката организација које се 
баве промоцијом и унапређењем права особа са инвалидитетом, као 

што је Центар «Живети усправно», у циљу промоције принципа 
приступачности, Покрету Горана за реализацију пројеката и друге 

пројекте и организације на нивоу АП Војводине. 
Приходи из буџета – 2.800.000,00 динара 
 

ПОЗИЦИЈА 457 
482 
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Порези, обавезне таксе, казне и пенали - планирана су средства 

у износу од 14.480,00 динара. 
Приходи из буџета – 14.480,00 динара 
 

4821 
 

01 00 

Остали порези – планирана су средства у износу од 3.200,00 
динара за плаћање осталих пореза. 

Приходи из буџета – 3.200,00 динара 
 
4822 

01 00 

 
Обавезне таксе –планирана су средства у износу од 3.600,00 

динара. 
Приходи из буџета – 3.600,00 динара 

 
4823 

 
01 00 

 
Новчане казне и пенали - планирана су средства у износу од 

7.680,00 динара. 
Приходи из буџета – 7.680,00 динара 
 

ПОЗИЦИЈА 458 
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4831 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирана су 

средства у износу од 500.000,00 динара.  
Приходи из буџета – 500.000,00 динара 
 

За покриће новчаних казни и пенала по решењу судова планира се 
износ од 500.000,00 динара.  

Правни основ се налази у члану 66. и 67. у вези са чланом 45. и 75. 
и 76. Закона о управним споровима („Сл. гласник РС“, бр. 39/2009), 
који је ступио на снагу дана 30.12.2009. године. Чланом 66. ЗУС-а 

прописано је да трошкове управног спора чине издаци настали у 
току или поводом спора. Чланом 67. тог закона прописано је да у 

управном спору о трошковима поступка одлучује суд. У члану 43. 
истог закона прописано је да пресудом којом се оспорени управни 
акт поништава, односно оглашава ништавим, суд може одлучити и о 

захтеву тужиоца за повраћај ствари, односно за накнаду штете, ако 
утврђено чињенично стање пружа поуздан основ за то. У противном 

ће упутити тужиоца да свој захтев остварује у парничном поступку 
пред надлежним судом.  
                    У складу са чланом 75. тог закона, ако се руководилац  

 
 

 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
01 00 

органа из члана 31. став 1. не одазове позиву суда или не наведе 
по оцени суда оправдане разлоге за недостављање тражених 

исправа, суд ће му решењем изрећи новчану казну у износу од 
10.000 до 50.000 динара. Суд ће руководиоцу органа који није 
поступио по пресуди, у смислу члана 70. став 1. и члана 71. овог 

закона, решењем изрећи новчану казну у износу од 30.000 до 
100.000 динара. У случају да лице из ст. 1. и 2. овог члана и поред 

изречене новчане казне, не изврши обавезу због које му је казна 
изречена, суд може поново изрећи новчану казну у износу 
прописаном у ст. 1. и 2. овог члана. На основу члана 76. ЗУС-а, 

новчана казна изречена по овом закону извршава се по службеној 
дужности.  

Законом о управним споровима („Сл. гласник РС“, бр. 46/1996) који 
је престао да важи ступањем на снагу Закона о управним 
споровима („Сл. гласник РС“, бр. 39/2009), у члану 60. било је 

прописано да у управним споровима свака странка сноси своје 
трошкове, те овај орган у управним споровима није ни имао било 

какве трошкове. Како је нови Закон о управним споровима ступио 
на снагу дана 30.12.2009. године, а у 2010. години је Управни суд 
поступке по тужбама поднетим до дана ступања на снагу овог 

закона био дужан да оконча по правилима поступка која су важила 
до дана ступања на снагу овог закона, дакле по Закону о управним 

споровима из 1996. године, то се у току 2010, па ни у 2011. години 
није указала потреба за планирањем посебне ставке у буџету за 
намену трошкова управног спора. Међутим, имајући у виду да су ти 

раније започети поступци углавном већ окончани и да Управни суд 
сада у највећем броју случајева поступа по Закону о управним 

споровима из 2009. године, те како овај орган има одређени број 
предмета у којима пресуда Управног суда није донета, неопходно је 

планирати средства.  
Управни суд је у периоду од 4 године (2009.-2012.) донео укупно 
161 пресуду у областима за које је надлежан Секретаријат. Од тог 

броја 140 другостепених решења је потврђено, а 21 је поништено, 
што у просеку износи 3,26% годишње.  

Посматрајући протекли период и узимајући у обзир чињеницу да је 
надлежност овог Секретаријата проширена и другостепеним 
предметима из области заштите животне средине, може се повећати 

број управних предмета, као и број донетих пресуда у наредном 
периоду, а тиме и број поништених другостепених решења, може 

доћи до промене – повећања адвокатске тарифе, у неким 
предметима може бити и више тужилаца, може бити одржано 
односно заказано и више рочишта у једном спору, тужилац може 

поставити и захтев за накнаду штете односно покренути у том 
смислу парнични поступак, суд може решењем изрећи новчану 

казну руководиоцу органа из разлога прописаних чланом 75. у вези 
члана 31. тог закона. 
Приходи из буџета – планирана су средства у износу од 500.000,00 

динара 
 

 
 
 

 
 

  



 
 

 
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА РАЗДЕО 11 АКТИВНОСТ 01 
 Извор финансирања 01 00 Приходи из буџета 

 
ПРОГРАМ ИНТЕГРАЛНОГ БИОЛОШКОГ СУЗБИЈАЊА КОМАРАЦА 

ФУНКЦИЈА 560 Заштита животне средине некласификована на другом 
месту 
Средства у износу од 364.000.000,00 динара планирају се за следеће 

расходе према економској класификацији: 
 

ПОЗИЦИЈА 459 
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Специјализоване услуге - планирана су средства у износу од 
61.000.000,00 динара.  

Приходи из буџета – 61.000.000,00 динара 
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Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге - 
планирана су средства у износу од 61.000.000,00 динара. У оквиру 
ових услуга планира се: 

 
-  Реализација биолошког сузбијања ларви комараца у АП 

Војводини у 2013. години  
 
 

У 2013. години планира се даље спровођење биолошког концепта 
сузбијања ларви комараца првенствено из ваздуха, али и са земље 

чиме би се обухватила сва већа изворишта воде, као и баре и 
канали у насељеним местима. Осим извођења, обезбедио би се 

мониторинг и надзор над акцијом како би се спровела и контрола 
извршених мера као и реализација пројеката и студија из области 
очувања животне средине и науке. У складу са усвојеним Пројектом 

биолошког сузбијања комараца на територији АП Војводине 
биомониторинг акватичних биотопа има за циљ одређивање биотопа 

који представљају активна изворишта комараца и праћење састава 
и бројности ларви у циљу правовременог и превентивног деловања 
на местима њиховог настанка. Концепција је заснована на детаљном 

картирању легла комараца, детерминацији врста, перманентном 
регистровању брзине развоја појединих стадијума, утврђивању 

њихове бројности на основу чега ће се одређивати избор ларвицида 
и време апликације. 
Приходи из буџета – 61.000.000,00 динара 
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Материјал - планирана су средства у износу од 303.000.000,00 
динара. 
Приходи из буџета – 303.000.000,00 динара 
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Материјал за очување животне средине и науку - планира се у 

износу од  303.000.000,00 динара.  
         Средства су намењена за набавку материјала (биолошког 

инсектицида на бази бактерије Bacillus thuringiensis var. isrealensis) 

у циљу реализације концепта биолошког сузбијања  
 

 



 
 

 
 
 

 
 

01 00 

 
ларви комараца на територији АП Војводине.  

На тај начин комарци у Војводини сузбили би се методама које су 
еколошки прихватљиве, а утицај на животну средину у Војводини 
био би минималан посебно имајући у виду да су нека станишта 

ларви комараца и екосистеми заштићених врста биљака и 
животиња. 

Приходи из буџета – 303.000.000,00 динара 
 
 

 
 

РАСХОДИ ЗА РАЗДЕО 11  АКТИВНОСТ 02  
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ПРОЈЕКАТ „ПОДРШКА ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ БЕЗ АЛЕРГЕНА“  
(HUSRB/1002/1.2.2 SAFE,  SUPPORT TO ALLERGEN FREE ENVIRONMENT)  

 
ФУНКЦИЈА 560 Заштита животне средине некласификована на другом 
месту 

ИПА прекогранични програм Република Мађарска – Република Србија у 
буџетском периоду између 2007. и 2013. године, основан је са циљем да 

државе учеснице, Република Мађарска и Република Србија, успоставе Програм 
заједничког система управљања (енг. “shared management system”) и има за 
циљ унапређење добрих суседских односа, унапређење стабилности, 

безбедности и просперитета од обостраног интереса свих земаља о којима је 
реч и подстицање њиховог хармоничног, уравнотеженог и одрживог развоја. 

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту 
животне средине и Фонд ''Европски послови'' Аутономне Покрајине 

Војводине као иницијатори пројекта, а у сарадњи са градом Сомбором 
(партнери са територије АП Војводине), као и градом Бајом (партнер са 
територије Р. Мађарске) припремљен је пројекат у складу са стандардима ЕУ 

(ИПА програм): 
„ПОДРШКА ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ БЕЗ АЛЕРГЕНА“  

(HUSRB/1002/1.2.2 SAFE,  SUPPORT TO ALLERGEN FREE ENVIRONMENT)  
У ОКВИРУ ПРОГРАМА ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ РЕПУБЛИКА 
МАЂАРСКА – РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Циљ пројекта: сузбијање заступљености корова и алергене биљке – 
амброзије, механичким и хемијским третирањем градских и руралних 

подручја.   
Подизање свести циљних група и обавештавање заједнице о важности 

и начинима сузбијања амброзије.  

Стални надзор над подручјем под амброзијом и котролисање 
присутности полена амброзије у ваздуху.  

Очекивани резултати:  
 Смањење површина под амброзијом на укупној површини 3 500 

000 м2, 

 Едукација пољопривредних произвођача, лекара и инфoрмисање 
становништва о штетном утицају амброзије на пограничну област 

и могућностима њеног сузбијања и 
 Креирана база података о подручју под амброзијом и о 

присутности полена амброзије у ваздуху. 

 
 

 



 
 

Имплементација пројекта је од покрајинског значаја обзиром да ће се 
реализација активности спроводити на територији следећих локалних 
самоуправа: Сремска Митровица, Врбас, Кикинда, Сомбор и Зрењанин, док 

ће се одређени део пратећих активности реализовати у Новом Саду. 
Укупно одобрена средства од стране ЕУ за овај пројекат износе 

390.349,90 евра. Од укупног износа за војвођанске партнере предвиђено је 
290.326,50 евра. Укупни износи средстава по партнерима са територије АП 
Војводине су: 

- Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту 
животне средине – 196.786,50 евра, 

- Фонд ''Европски послови'' АП Војводине – 43.216,00 евра и 
- Град Сомбор – 50.324,00 евра. 
С обзиром да је реч о пројекту који захтева предфинансирање, 

односно средства се рефундирају од стране ЕУ, по извештајним фазама, 
потребно је обезбедити наведене износе, који би се након рефундације 

ставила на располагање покрајинском буџету. Реални трошак, приликом 
имплементације овог пројекта, који се не би рефундирао од стране ЕУ, 
представља учешће од 15% за војвођанске партнере што укупно износи 

43.548,98 евра (5.138.779,64  динара1). По партнерима учешће које се неће 
рефундирати износи: 

 Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту 
животне средине – 29.517,98 евра, 

 Фонд ''Европски послови'' АП Војводине – 6.482,40 евра и 

 Град Сомбор – 7.548,60 евра.  
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49.083.109,16 

 

  

16.782.306,00 

 

32.300.803,16 

                                                 
 

1Курс динара приликом конверзије пројектован у висини 1 евро – 118,00 динара. 
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УКУПНО:   

 331.349,90  58.552,48  273.735,62 

 

49.083.109,16 

 

  

16.782.306,00 

 

32.300.803,16 

 
 
Средства у износу од 52.049.719,60 динара планирају се према следећим 

економским класификацијама: 
ПОЗИЦИЈА  461 

421 
 
01 00  

06 00 
 

Стални трошкови - планирана су средства у износу од 65.490,00 
динара. 
Приходи из буџета –  23.600,00 динара 

Донације од међународних организација – 41.890,00 динара 
 

4211 
01 00  
06 00 

 

Трошкови платног промета и банкарских услуга – 43.660,00 динара.  
Приходи из буџета – 23.600,00 динара 
Донације од међународних организација – 20.060,00 динара 

4214 

 
 
06 00 

 

Услуге комуникација – 21.830,00 динара обухватају трошкове 

телефона, телефакса, телекса, мобилне телекомуникације, 
интернета и др.  
Донације од међународних организација –  21.830.00 динара 

 
ПОЗИЦИЈА 462 

422 
 
01 00  

06 00 

Трошкови путовања - планирана су средства у износу од  
564.571,00 динара.  
Приходи из буџета – 305.207,00 динара 

Донације од међународних организација – 259.364,00 динара 
 

4222 
 
 

 
 

01 00  
06 00 

 

 

Трошкови службених путовања у иностранство - планирани су у 
износу од 564.571,00 динара. Планирана средства садрже трошкове 
за пословна путовања у иностранство (дневнице за службена 

путовања, трошкове превоза на службеном путу, трошкове 
смештаја, трошкове исхране на службеном путу и др.). 

Приходи из буџета – 305.207,00 динара 
Донације од међународних организација – 259.364,00 динара 

 
ПОЗИЦИЈА  463 
423 

 
01 00 

06 00 
 

Услуге по уговору - планирана су средства у износу од 

1.885.166,00 динара.  
Приходи из буџета – 947.958,00 динара 

Донације од међународних организација – 937.208,00 динара 
 

4235 

 
 

 
01 00 
06 00 

 

Стручне услуге – планиране су у износу од  1.885.166,00 динара. 

Средства су намењена за адвокатске услуге, правне услуге, услуге 
финансијских саветника и остале стручне услуге.  

Приходи из буџета – 947.958,00 динара 
Донације од међународних организација – 937.208,00 динара 
 

ПОЗИЦИЈА  464 

 
 
 



424 
 

01 00 
06 00 
15 00 

Специјализоване услуге - планирана су средства у износу од             
31.270.593,80 динара.  

Приходи из буџета – 12.883.000,00 динара 
Донације од међународних организација – 14.571.584,00 динара 
Неутрошена средства донација из ранијих година – 3.816.009,80 

динара 
   

4246 
 
 

 
 

 
 
01 00 

06 00 
15 00 

Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге - 
планирана су средства у износу од  31.270.593,80 динара.  
У оквиру ових услуга планира се: 

- Моиторинг аерополена, 
- Надзор, 

- Реализација сузбијања амброзије на територији АП Војводине у 
2013. години. 
Приходи из буџета – 12.883.000,00 динара 

Донације од међународних организација – 14.571.584,00 динара 
Неутрошена средства донација из ранијих година – 3.816.009,80 

динара 
ПОЗИЦИЈА 465 
426 

01 00  
 

Материјал - планирана су средства у износу од 180.000,00              

динара.  
Приходи из буџета – 180.000,00 динара 

 
4261  
 

 
 

01 00 

Административни материјал - планирана су средства у износу од  
180.000,00 динара.  

У оквиру ових средстава планира се набавка канцеларијског 
материјала за потребе реализације Пројекта. 

 Приходи из буџета – 180.000,00 динара 
ПОЗИЦИЈА 466 

463 
 
01 00  

06 00 
 

Трансфери осталим нивоима власти - планирана су средства у 
износу од  5.507.041,80 динара.  
Приходи из буџета – 1.201.358,00 динара 

Донације од међународних организација – 4.305.683,80 динара 
 

4631 
 
 

01 00 
06 00 

Текући трансфери осталим нивоима власти – планирана су средства 
у износу од 4.907.041,80 динара а намењена су граду Сомбору на 
име суфинансирања Пројекта.  

Приходи из буџета – 1.201.358,00 динара 
Донације од међународних организација – 3.705.683,80 динара 

4632 
 
 

06 00 

Капитални трансфери осталим нивоима власти - у износу од 
600.000,00 динара намењени су граду Сомбору на име 
суфинансирања Пројекта.  

Донације од међународних организација – 600.000,00 динара 
ПОЗИЦИЈА 467 

465 
 
01 00  

06 00 
 

Остале дотације и трансфери – планирана су средства у износу 
од  9.610.337,00  динара. 
Приходи из буџета – 1.241.183,00 динара 

Донације од међународних организација – 8.369.154,00 динара 
 

4651 
 
 

 
 

 

Остале текуће дотације и трансфери - планирана су средства у 
износу од  9.010.337,00 динарa. 
             У оквиру осталих текућих дотација и трансфера планирана  

 
 

 



 
 

 
 
01 00 

06 00 

 
средства намењена су: Фонду ''Европски послови'' АП Војводине и 

Local Government of Baja (Baja Város Önkormányzat) на име 
финансирања Пројекта.  
Приходи из буџета – 1.241.183,00 динара 

Донације од међународних организација – 7.769.154,00 динара 
4652 

 
 
 

 
 

06 00 
 

Остале капиталне дотације и трансфери - планирана су средства у 

износу од  600.000,00 динара.  
У оквиру осталих капиталних дотација и трансфера планирана 
средства намењена су: Фонду ''Европски послови'' АП Војводине и 

Local Government of Baja (Baja Város Önkormányzat) на име 
финансирања Пројекта.  

Донације од међународних организација – 600.000,00 динара 
 

ПОЗИЦИЈА  468 

512 
 

06 00 
 

Машине и опрема  - планирана су средства у износу од 
2.966.520,00 динара.  

Донације од међународних организација – 2.966.520,00 динара 
 

5124 

 
06 00 

 

Опрема за заштиту животне средине - планирана су средства у 

износу од  2.966.520,00 динара.  
Донације од међународних организација – 2.966.520,00 динара 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

 
 
 

ПОКРАЈИНСКИ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

 
 

Извор финансирања 01 02 Приходи из буџета-наменски приходи 

 
 

 
На основу члана 100. став 1. Закона о заштити животне средине („Службени 
гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др. Закон и 43/11- 

одлука УС), члана 6. став 2. Закона о заштити и одрживом коришћењу 
рибљег фонда („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 32/2013- Одлука УС)  

планирана су  средства у износу 16.000.000,00 динара.  
     Остварени приходи из накнада за коришћење рибарског подручја на 
територији Аутономне Покрајине Војводине (7145 Порези, таксе и накнаде на 

употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности 
обављају, 714546 Накнада за коришћење рибарских подручја), расподелиће 

се на основу приоритета утврђених Програмом коришћења средстава 
буџетског фонда – за заштиту, унапређење и одрживо коришћење рибљег 
фонда.  

Средства од накнада за коришћење рибарског подручја користиће се у складу 
са Програмом коришћења средстава буџетског фонда - за заштиту, унапређење 

и одрживо коришћење рибљег фонда.  
 

 
 
Извор финансирања 13 02 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих 

година – наменски приходи 
 

 
 
Пренети приходи из накнада за коришћење рибарског подручја на територији 

Аутономне Покрајине Војводине (3117 Пренета неутрошена средства из 
ранијих година-наменски приходи, 311712 Пренета неутрошена средства за 

посебне намене), планирају се у износу од  5.272.030,50 динара, у складу са 
Покрајинском скупштинском одлуком о завршном рачуну буџета Аутономне 
Покрајине Војводине за 2012. годину („Службени лист АПВ“, бр. 22 од 13. јуна 

2013. године). 
Наведена средства  користиће се у складу са Програмом коришћења средстава 

буџетског фонда - за заштиту, унапређење и одрживо коришћење рибљег 
фонда. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

 
 
ПОЗИЦИЈА 469 

 
451 
 
01 02  
13 02 

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама - у износу од 13.864.470,00 динара.  
Приходи из буџета–наменски приходи – 9.800.000,00 динара 
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година-наменски приходи 

– 4.064.470,00 динара 
 

4511 
 

 
01 02 

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама - планирана су средства у износу од 4.350.120,00 

динара.  
Приходи из буџета – наменски приходи – 3.459.000,00 динара 

13 02  Нераспоређен вишак прихода из ранијих година-наменски приходи 
– 891.120,00 динара 

4512 
 

 
01 02 

Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама - планирана су средства у износу од 9.514.350,00 

динара.  
Приходи из буџета – наменски приходи - 6.341.000,00 динара 

13 02  Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски 
приходи – 3.173.350,00 динара 
 

 
 

ПОЗИЦИЈА 470 
454 
 
01 02  
13 02 

Субвенције приватним предузећима - у износу од 6.155.350,50 

динара.  
Приходи из буџета – наменски приходи – 5.000.000,00 динара 
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи 
– 1.155.350,50 динара 
 

4541 
 
01 02 

Текуће субвенције приватним предузећима - планирана су средства 
у износу од 3.495.000,00 динара.  
Приходи из буџета – наменски приходи - 2.995.000,00 динара 

13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски 

приходи – 500.000,00 динара 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 

4542 
 
01 02 

 
 

Капиталне субвенције приватним предузећима - планирана су 
средства у износу од 2.660.350,50 динара.  
Приходи из буџета – наменски приходи - 2.005.000,00 динара 

13 02  Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски 
приходи – 655.350,50 динара. 
 

 

ПОЗИЦИЈА 471 
481 
 
01 02  
13 02 

Дотације невладиним организацијама - у износу од 
1.252.210,00 динара.    
Приходи из буџета – наменски приходи – 1.200.000,00 динара 
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски 

приходи – 52.210,00 динара 
 

4819 
 

 
01 02 
13 02 

Дотације осталим непрофитним институцијама - планирају се 
средства у износу од 1.252.210,00 динара.  
 
Приходи из буџета – наменски приходи - 1.200.000,00 динара 
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи 

– 52.210,00 динара 
 

 
 

 
 
 

 
ГЛАВА 11 02 

 
ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ 

 

Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад (у даљем тексту: Завод) 
основан је 16.02.2010. године, Покрајинском скупштинском одлуком о 
оснивању Покрајинског завода за заштиту природе ("Службени лист АПВ", бр. 

2/2010), а почео је са радом 01.04.2010. године. 
Завод послује као установа, у складу са прописима о јавним службама, 

обавља послове заштите природе и природних добара утврђене Законом о 
заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009), Законом о утврђивању 
надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Сл. Гласник РС“, бр. 99/2009), 

Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Покрајинског завода за 
заштиту природе и Статутом Завода.  

 
Укупно планирана средства износе 95.724.162,11 динарa, а планирају 

се из следећих извора: 
 

Извор финансирања 01 00 

Приходи из буџета                                                            71.681.688,19 динара  
 

Извор финансирања 03 00                                                      
Социјални доприноси                                                           

     Приходни конто 7711 – Меморандумске ставке за 

 
 



рефундацију расхода                                                          1.000.000,00 динара 
                   

Извор финансирања 04 00           
Сопствени приходи буџетских корисника                            
Приходни конто – 7421 Приходи од продаје  

добара и услуга                                                                18.871.500,42 динара 
       

Извор финансирања 13 00                                                        
Нераспоређени вишак прихода из ранијих  
                      

година – додатна средства                                                 
Приходни конто – 3117 Пренета неутрошена  

средства из ранијих година                                                   356.328,38 динара 
 
Извор финансирања 13 06 

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година              
- додатна средства  

Приходни конто – 3117 Пренета неутрошена  
средства из ранијих година                                              3.814.645,12 динара 

===================================================== 

  СВЕГА ЗА ГЛАВУ 11 02                                                  95.724.162,11 динара                                                                        
........................................................................................................................ 

 
ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 412 – Општи послови по питању рада 

ПОЗИЦИЈА 472 

465 
 

01 00 
 

4651 
 
 

 
01 00 

Остале дотације и трансфери - планирана су средства у износу 
од 337.000,00 динара.   

Приходи из буџета – 337.000,00 динара 
 

Остале текуће дотације и трансфери – планирана су средства у 
износу од 337.000,00 динара. Средства су планирана у складу са 
Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа 

са инвалидитетом. 
Приходи из буџета – 337.000,00 динара 

 
 
ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 560 - Заштита животне средине 

некласификована на другом месту 
 

ПОЗИЦИЈА 473 
411         Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – укупно су 

планирана средства у износу од  39.993.793,21 динара  

01 00             Приходи из буџета – 39.993.793,21 динара 
 

4111         Плате, додаци и накнаде запослених планиране су у износу од  
39.993.793,21 динара. У оквиру ових средстава планирана су 
средства за бруто плате и додатке за запослене.  

01 00             Приходи из буџета – 39.993.793,21 динара 
 

ПОЗИЦИЈА 474 
412            Социјални доприноси на терет послодавца – укупно су 

планирана средства у износу од 7.155.597,86 динара 

01 00             Приходи из буџета – 7.155.597,86 динара 
 

 



 
Доприноси су рачунати у висини од 17,90 % на бруто основицу плате а састоје се 

из следећих доприноса: 
4121              Допринос за пензијско и инвалидско осигурање (11,00%) у износу 

од 4.397.271,47 динара  

01 00             Приходи из буџета – 4.397.271,47 динара 
 

4122              Допринос за здравствено осигурање (6,15 %) у износу од  
 2.458.500,61 динар  
01 00             Приходи из буџета – 2.458.500,61 динар 

 
4123              Допринос за незапосленост (0,75 %) у износу од 299.825,78 

                     динара 
01 00            Приходи из буџета – 299.825,78 динара 
 

ПОЗИЦИЈА 475 
413               Накнаде у натури – укупно су планирана средства у износу од 

472.000,00 динара 
01 00             Приходи из буџета – 371.000,00,00 динара 
04 00             Сопствени приходи буџетских корисника – 100.000,00 динара 

13 06             Нераспоређен вишак прихода из ранијих година  
                     додатна средства  - 1.000,00 динара 

 
4131        Накнаде у натури - средства у износу од 472.000,00 динара планирана 

су за превоз запослених у Заводу (маркице), поклоне за децу 

запослених и за остале накнаде у натури.  
01 00             Приходи из буџета – 371.000,00,00 динара 

04 00             Сопствени приходи буџетских корисника – 100.000,00 динара 
13 06             Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - 

                     додатна средства  - 1.000,00 динара 
 
ПОЗИЦИЈА 476 

414               Социјална давања запосленима – укупно су планирана средства 
у износу од 3.119.000,00 динара  

01 00             Приходи из буџета – 876.000,00 динара 
03 00             Социјални доприноси – 1.000.000,00 динара 
04 00             Сопствени приходи буџетских корисника – 1.031.000,00 динара 

13 06             Нераспоређен вишак прихода из ранијих година –  
                     додатна средства – 212.000,00 динара         

                                
4141            Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова за 

запослене (породиљско боловање и боловање преко 30 дана) - 

планирана су средства у износу од 1.921.000,00 динара 
01 00             Приходи из буџета – 420.000,00 динара 

03 00             Социјални доприноси – 1.000.000,00 динара 
04 00             Сопствени приходи буџетских корисника – 500.000,00 динара 
13 06             Нераспоређен вишак прихода из ранијих година  

                     додатна средства - 1.000,00 динара 
 

4143           Отпремнине и помоћи - планирана средства од 848.000,00 динара, а 
намењена су за отпремнине за одлазак у пензију и друге намене.  

 

 
 

 



01 00             Приходи из буџета – 386.000,00 динара 
04 00             Сопствени приходи буџетских корисника – 386.000,00 динара 

13 06             Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна  
                     средства – 76.000,00 динара         
 

4144              Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и 
друге помоћи запосленом – 350.000,00 динара  

01 00             Приходи из буџета – 70.000,00 динара 
04 00             Сопствени приходи буџетских корисника – 145.000,00 динара 
13 06             Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 

                      - додатна средства – 135.000,00 динара 
 

ПОЗИЦИЈА 477 
415              Накнаде трошкова за запослене – укупно су планирана  
                     средства у износу од 1.501.000,00 динара из буџетских средстава 

01 00             Приходи из буџета – 1.500.000,00 динара 
04 00             Сопствени приходи буџетских корисника – 1.000,00 динара 

 
4151             Накнада трошкова за запослене - обихвата исплату трошкова  
                     одласка и доласка на посао и са посла, за оне који ту накнаду 

примају у готовом новцу и за остале накнаде у износу од 
1.501.000,00 динара из буџетских средстава.  

01 00             Приходи из буџета – 1.500.000,00 динара 
04 00             Сопствени приходи буџетских корисника – 1.000,00 динара 
 

ПОЗИЦИЈА 478 
416               Награде запосленима и остали посебни расходи – укупно су  

планирана средства у износу од 161.000,00 динара  
01 00             Приходи из буџета – 159.000,00 динара 

04 00             Сопствени приходи буџетских корисника – 1.000,00 динара 
13 06             Нераспоређен вишак прихода из ранијих година –  
                     додатна средства – 1.000,00 динара         

                                
4161              Награде запосленима и остали посебни расходи - планирани су у 

износу од 161.000,00 динара за исплату јубиларних награда и 
осталих награда запосленима 

01 00             Приходи из буџета – 159.000,00 динара 

04 00             Сопствени приходи буџетских корисника – 1.000,00 динара 
13 06             Нераспоређен вишак прихода из ранијих година –  

                     додатна средства – 1.000,00 динара         
   
ПОЗИЦИЈА  479 

421               Стални трошкови - укупно планирана средства износе  
                     10.401.786,50  динара 

01 00             Приходи из буџета – 9.645.000,00 динара 
04 00             Сопствени приходи буџетских корисника – 451.000,00 динара 
13 00             Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 786,50 динара                      

13 06             Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 
                     - додатна средства – 305.000,00 динара  

                              
4211             Трошкови платног промета и банкарских услуга – 321.786,50           
                    динара   

 
 

 



13 00            Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 786,50 динара                   
01 00            Приходи из буџета – 270.000,00 динара 

04 00            Сопствени приходи буџетских корисника – 50.000,00 динара 
13 06            Нераспоређен вишак прихода из ранијих година –  
                     додатна средства –  1.000,00 динара  

 
4212              Енергетске услуге  – планирана су средства у износу од 

3.002.000,00 динара  
01 00             Приходи из буџета – 3.000.000,00 динара 
04 00             Сопствени приходи буџетских корисника – 1.000,00 динара 

13 06             Нераспоређен вишак прихода из ранијих година –  
                     додатна средства – 1.000,00 динара  

 
4213              Комуналне услуге - изношење смећа, водовод и канализација, 

дератизација, услуга чишћења пословног простора, обезбеђење 

објекта и остале комуналне  услуге су планирана средства у износу 
од 4.350.000,00 динара  

01 00             Приходи из буџета – 4.000.000,00 динара 
04 00             Сопствени приходи буџетских корисника – 50.000,00 динара 
13 06             Нераспоређен вишак прихода из ранијих година –  

                     додатна средства – 300.000,00 динара 
 

4214              Услуге комуникација – планирана су средства у износу од 
2.051.000,00 динара и обухватају трошкове телефона, телефакса, 
телекса, мобилне телекомуникације, интернета, поште и др.  

01 00             Приходи из буџета – 1.800.000,00 динара 
04 00             Сопствени приходи буџетских корисника – 250.000,00 динара 

13 06             Нераспоређен вишак прихода из ранијих година –  
                      додатна средства – 1.000,00 динара  

 
4215          Трошкови осигурања - осигурање имовине, опреме, запослених и 

други вид осигурања планирана су средства у износу од 601.000,00 

динара  
01 00             Приходи из буџета –  550.000,00 динара. 

04 00             Сопствени приходи буџетских корисника – 50.000,00 динара 
13 06             Нераспоређен вишак прихода из ранијих година –  
                     додатна средства - 1.000,00 динара                                        

 
4219              Остали трошкови - планирана су средства у износу од 76.000,00 

динара   
01 00             Приходи из буџета –  25.000,00 динара 
04 00             Сопствени приходи буџетских корисника – 50.000,00 динара. 

13 06             Нераспоређен вишак прихода из ранијих година –  
                      додатна средства – 1.000,00 динара 

ПОЗИЦИЈА 480 

422           Трошкови путовања - укупно су планирана средства у износу од  
5.690.000,00 динара  

01 00             Приходи из буџета – 1.315.000,00 динара 
04 00             Сопствени приходи буџетских корисника – 3.871.000,00 динара 

13 06             Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 
                      - додатна средства – 504.000,00 динара  
 

 
 



 
 

4221              Трошкови службених путовања у земљи - планирани су у износу од 
3.300.000,00 динара. Планирана средства садрже трошкове за 
пословна путовања у земљи (дневнице за службена путовања, 

трошкове превоза на службеном путу, трошкове смештаја, трошкове 
исхране на службеном путу и др.).  

                     Укупна средства за трошкове путовања планирају се за теренска 
истраживања у циљу израде студија заштите нових природних 
добара као што су Потамишје, Капетански рит и слатине Баната и 

Фрушкогорски лесни плато, наставак истраживања и валоризација 
природних вредности на следећим подручјима: „Потамишје“ и други 

задаци у складу са Програмом заштите природних добара за 2012. 
Поред тога планирани су трошкови путовања у  циљу ревизије 
постојећих заштићених објеката као што су: СРП „Селевењске 

пустаре“, „Босутске шуме“ као и трошкови путовања приликом 
праћења стања најугроженијих врста дивље флоре и фауне као што 

су банатски божур, јесењи зумбул, кукурјак, велика дропља, орао 
крсташ и друге угрожене врсте.  

                      Планирана средства за трошкове путовања у земљи из сопствених 

прихода и нераспоређеног вишка прихода из претходних година – 
сопствена средства планирају се за покриће трошкова путовања, а 

у циљу наставка реализације пројеката: „Стање популација 
међународно значајних врста биљака и животиња на слатинским, 
степским и шумостепским стаништима у Војводини“, акционог плана 

за успостављање eколошке мреже НATУРА 2000 у Републици 
Србији, Просторног плана подручја посебне намене 

мултифункционалног еколошког коридора Тисе и других 
међународних и домаћих пројеката, учешће у домаћим скуповима, 

конференцијама и конгресима и другим трошковима путовања 
везаним за реализацију Програма заштите природе добара за 2013. 
Завода. 

01 00             Приходи из буџета – 800.000,00 динара 
04 00             Сопствени приходи буџетских корисника – 2.320,000,00 динара 

13 06             Нераспоређен вишак прихода из ранијих година –  
                      додатна средства – 180.000,00 динара  
 

4222       Трошкови службених путовања у иностранство - планирана су средства 
у износу од 2.323.000,00 динара. Планирана средства садрже 

трошкове за пословна путовања у иностранству (дневнице за 
службена путовања, трошкове превоза на службеном путу, 
трошкове смештаја, трошкове исхране на службеном путу, трошкови 

прибављања визе и др.).   

Планирана средства за трошкове путовања у иностранство  

утрошиће се за дневнице, трошкове превоза и друге трошкове 
путовања у иностранство а у циљу реализације планираних 
пројекта, учешћа у међународним скуповима, конференцијама и 

конгресима и другим активностима који су везани за реализацију 
Програма заштите природе добара Завода за 2013. годину.  

01 00             Приходи из буџета – 500.000,00 динара 
 
 

 
 

 



04 00             Сопствени приходи буџетских корисника – 1.500.000,00 динара 
13 06             Нераспоређен вишак прихода из ранијих година –  

                     додатна средства –  323.000,00 динара  
 
4229             Остали трошкови транспорта – 67.000,00 динара  

01 00            Приходи из буџета – 15.000,00 динара. 
04 00            Сопствени приходи буџетских корисника – 51.000,00 динара. 

13 06            Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства  
                    1.000,00 динара. 
 

ПОЗИЦИЈА 481 
423           Услуге по уговору – укупно су планирана средства у износу од 

12.337.000,00 динара.  
01 00             Приходи из буџета – 4.401.000,00 динара 
04 00             Сопствени приходи буџетских корисника – 7.414.000,00 динара 

13 06             Нераспоређен вишак прихода из ранијих година –  
                     додатна средства –  522.000,00 динара  

 
4231              Административне услуге - планиране су у износу од 3.000,00  

динара. Ова средства су планирана за услуге превођења, 

секретарске услуге, и остале административне услуге. 
01 00             Приходи из буџета – 1.000,00 динара 

04 00             Сопствени приходи буџетских корисника – 1.000,00 динара 
13 06             Нераспоређен вишак прихода из ранијих година –  
                     додатна средства – 1.000,00 динара. 

 
4232             Компјутерске услуге - планиране су у износу од 1.851.000,00 

динара,  а намењена су за одржавања софтвера и хардвера, 
интернет презентације Завода, даљи рад на регистру заштићених 

природних добара у складу са Програмом Завода, рачунарске 
услуге и друге компјутерске  услуге. 

01 00             Приходи из буџета – 1.700.000,00 динара 

04 00             Сопствени приходи буџетских корисника – 1.000,00 динара 
13 06             Нераспоређен вишак прихода из ранијих година –  

                     додатна средства –  150.000,00 динара  
 
4233              Услуге образовања и усавршавања запослених - планирана су у 

износу од 301.00,00 динара. Ова средства су планирана за 
котизације за семинаре и стручна саветовања и едукације за 

запослене, чланарине и за остале издатке. 
01 00             Приходи из буџета – 100.000,00 динара 
04 00             Сопствени приходи буџетских корисника – 200.000,00 динара 

13 06             Нераспоређен вишак прихода из ранијих година –  
                     додатна средства –  1.000,00 динара  

 
4234             Услуге информисања - планиране су у износу од 1.112.000,00. Ова  
                     средства ће се користити за трошкове штампе и припреме за 

штампу различитих материјала у складу са промотивно – 
едукативним делатностима Завода предвиђених Програмом заштите 

природних добара Завода за 2013. годину, објављивање обавезних 
огласа у складу са Законом о јавним набавкама, за  

 

 
 

 



                     услуге информисања јавности и друге услуге предвиђене 
Програмом рада Завода. 

01 00             Приходи из буџета – 350.000,00 динара 
04 00             Сопствени приходи буџетских корисника – 612.000,00 динара 
13 06             Нераспоређен вишак прихода из ранијих година –  

                     додатна средства –  150.000,00 динара  
 

4235            Стручне услуге - су планиране у износу од 7.960.000,00 динара, а 
намењена су за накнаду члановима Управног и Надзорног одбора, 
трошкове ревизије, трошкове адвокатских услуга, стручне услуге 

спољних сарадника, услуге финансијских саветника, остале стручне 
услуге и друге трошкове. Планирана средства за трошкове услуга 

по уговору,  утрошиће се за уговорно ангажовање стрчњака за рад 
на реализацији пројеката „Стање популација међународно 
значајних врста биљака и животиња на слатинским, степским и 

шумостепским стаништима у Војводини“  и других пројеката – 
услугама везаних за учешће у домаћим и међународним скуповима, 

конференцијама и конгресима и другим активностима у складу са 
Програмом заштите природних добара Завода за 2013. годину и 
остале услуге по уговору.  

01 00             Приходи из буџета – 1.800.000,00 динара 
04 00             Сопствени приходи буџетских корисника – 6.060.000,00 динара 

13 06             Нераспоређен вишак прихода из ранијих година –  
                     додатна средства –    100.000,00 динара  
     

4236              Услуге за домаћинство и угоститељство - планиране су у износу  
                      од 540.000,00 динара и утрошиће се за услуге хемијског чишћења, 

угоститељске услуге и друге услуге. 
01 00             Приходи из буџета – 150.000,00 динара 

04 00             Сопствени приходи буџетских корисника – 389.000,00 динара 
13 06             Нераспоређен вишак прихода из ранијих година –  
                     додатна средства – 1.000,00 динара  

 
4237              Репрезентација – планирана су средства у износу од  418.000,00  

                      динара а односи се на трошкове репрезентације, поклоне и друге 
трошкове репрезентације. 

01 00             Приходи из буџета – 200.000,00 динара 

04 00             Сопствени приходи буџетских корисника – 100.000,00 динара 
13 06             Нераспоређен вишак прихода из ранијих година –  

                     додатна средства –  118.000,00 динара  
 
4239              Остале опште услуге – планирана су средства у износу  

                     од  152.000,00 динара 
01 00             Приходи из буџета – 100.000,00 динара 

04 00             Сопствени приходи буџетских корисника – 51.000,00 динара 
13 06             Нераспоређен вишак прихода из ранијих година –  
                     додатна средства –  1.000,00 динара  

 
ПОЗИЦИЈА 482 

424               Специјализоване услуге – Укупно су планирана средства у износу 
од 1.181.833,80 динара 

01 00             Приходи из буџета – 184.366,40 динара 

 
 

 



 
 

04 00             Сопствени приходи буџетских корисника – 677.000,00 динара 
13 06             Нераспоређен вишак прихода из ранијих година –  
                     додатна средства – 320.467,40 динара. 

 
4242          Услуге културе, образовања и спорта – планирана су средства у 

износу од 2.000,00 динара, за услуге културе, образовања и спорта.  
04 00             Сопствени приходи буџетских корисника – 1.000,00 динара 
13 06             Нераспоређен вишак прихода из ранијих година –  

                     додатна средства –  1.000,00 динара.  
  

4243              Медицинске услуге - су планиране у износу од 416.000,00 динара  
                     из буџетских средстава, намењена су за обавезне медицинске 

прегледе, медицинске услуге по уговору, лабораторијске услуге  и 

друге медицинске услуге. 
01 00             Приходи из буџета – 20.000,00 динара. 

04 00             Сопствени приходи буџетских корисника – 126.000,00 динара. 
13 06             Нераспоређен вишак прихода из ранијих година –  
                     додатна средства – 270.000,00 динара 

 
4246             Услуге  очувања животне средине, геодетске услуге су планиране у 

износу од 480.500,00 динара, а намењене су за различите услуге 
очувања животне средине и геодетске услуге  

01 00             Приходи из буџета - 29.500,00 динара. 

04 00             Сопствени приходи буџетских корисника – 450.000,00 динара. 
13 06             Нераспоређен вишак прихода из ранијих година –  

                     додатна средства – 1.000,00 динара 
 

4249              Остале специјализоване услуге – планирана су средства у износу  
                     од  283.333,80 динара, за остале специјализоване услуге у складу 

са Програмом заштите природних добара Завода за 2013. годину. 

01 00             Приходи из буџета – 134.866,40 динара 
04 00             Сопствени приходи буџетских корисника – 100.000,00 динара 

13 06             Нераспоређен вишак прихода из ранијих година –  
                     додатна средства –  48.467,40 динара 
 

ПОЗИЦИЈА 483 
425          Текуће поправке и одржавање – укупно планирана средства износе 

2.058.472,60 динара   
01 00             Приходи из буџета – 1.301.930,72 динара 
04 00             Сопствени приходи буџетских корисника – 300.000,00 динара 

13 00             Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – 355.541,88 
13 06             Нераспоређен вишак прихода из ранијих година –  

                      додатна средства –  101.000,00 динара 
 
4251             Текуће поправке и одржавање зграде и објеката - планирана су  

                     средства у износу од 1.097.472,60 динара, а намењена су за текуће 
поправке и одржавање зграде Завода.  

13 00             Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – 355.541,88 
01 00             Приходи из буџета – 541.930,72 динара 
04 00             Сопствени приходи буџетских корисника – 100.000,00 динара 

13 06             Нераспоређен вишак прихода из ранијих година –  
 

 



 
                     додатна средства – 100.000,00 динара 

 
4252              Текуће поправке и одржавање опреме - планирана су средства у  
                      износу од 961.000,00 динара. Средства се планирају за поправку и 

одржавање теренских возила Завода, намештаја, рачунарске 
опреме, опреме за комуникацију, електронске и фотографске 

опреме, биротехничке опреме, уградне опреме и друге поправке и 
одржавање административне опреме и друге опреме и средстава.  

01 00             Приходи из буџета – 760.000,00 динара 

04 00             Сопствени приходи буџетских корисника – 200.000,00 динара. 
13 06             Нераспоређен вишак прихода из ранијих година –  

                     додатна средства –  1.000,00 динара 
 
ПОЗИЦИЈА 484 

426               Материјал - укупно су планирана средства у износу од  
                      6.840.645,12  динара  

01 00             Приходи из буџета – 3.191.000,00 динара 
04 00             Сопствени приходи буџетских корисника – 2.092.000,00 динара 
13 06            Нераспоређен вишак прихода из ранијих година –  

                     додатна средства –  1.557.645,12 динара 
 

4261              Административни материјал - планирана су средства у износу  
                     од 3.400.000,00 динара. Ова средства користиће се за набавку 

канцеларијског материјала, заштитне  обуће и одеће, службене 

одеће, намештаја, ХТЗ опреме и другог  административног 
материјала  

01 00             Приходи из буџета – 1.300.000,00 динара 
04 00             Сопствени приходи буџетских корисника – 1.000.000,00 динара 

13 06             Нераспоређен вишак прихода из ранијих година –  
                     додатна средства –  1.100.000,00 динара. 
 

4263            Материјал за образовање и усавршавање  запослених- планирана су 
средства у износу од  450.000,00 динара. Ова средства користиће 

се за плаћање стручне литературе за редовне потребе запослених и 
стручну литературу за усавршавање запослених и других 
материјала за потребе запослених.  

01 00             Приходи из буџета – 350.000,00 динара 
04 00             Сопствени приходи буџетских корисника – 50.000,00 динара. 

13 06             Нераспоређен вишак прихода из ранијих година  додатна средства                                      
                    - 50.000,00 динара 
 

4264             Материјал за саобраћај – планирана се у износу од 1.808.645,12 
                     динара, неопходног за рад на терену запослених на реализацији 

Програма  заштите природних добара за 2013. годину. Са ове 
позиције планирана је и куповина горива и мазива за возила за 
извршавање теренских послова из Програма заштите природних 

добара Завода за 2013. годину као што је истраживање подручја 
„Потамишје“, „Капетански рит“, „Слатине Баната“ и други задаци у 

складу са Програмом заштите природних добара за 2013.  годину 
01 00             Приходи из буџета – 1.000.000,00 динара 
04 00             Сопствени приходи буџетских корисника – 807.000,00 динара 

 
 

 



13 06             Нераспоређен вишак прихода из ранијих година –  
                     додатна средства –  1.645,12 динара. 

 
4267            Медицински и лабораторијски материјали – планирани су у износу од 

51.000,00 динара, неопходног за лабораторијску обраду донетих 

материјала са терена и реализацију Програма  заштите природних 
добара за 2013. годину.  

04 00             Сопствени приходи буџетских корисника – 1.000,00 динара 
13 06             Нераспоређен вишак прихода из ранијих година –  
                     додатна средства –  50.000,00 динара. 

 
4268             Материјал за одржавање хигијене и угоститељство - планира се 

                     у износу од 730.000,00 динара, а односи се на хемијска средства за 
чишћење, инвентар за одржавање хигијене и остали материјал за 
одржавање хигијене Завода и материјал за угоститељство.  

01 00             Приходи из буџета – 300.000,00 динара 
04 00             Сопствени приходи буџетских корисника – 104.000,00 динара 

13 06             Нераспоређен вишак прихода из ранијих година –  
                      додатна средства –  326.000,00 динара 
 

4269           Материјал за посебне - намене планира се у износу од 401.000,00 
динара, а односи се на разни потрошни материјал, резервне делове, 

алат и инвентар и остали материјал за посебне намене.  
01 00             Приходи из буџета – 241.000,00 динара 
04 00             Сопствени приходи буџетских корисника – 130.000,00 динара 

13 06             Нераспоређен вишак прихода из ранијих година –  
                     додатна средства –  30.000,00 динара 

 
ПОЗИЦИЈА 485 

482              Порези, обавезне таксе и казне и пенали укупно су планирана  
                     средства у износу од 221.000,00 динара. 
01 00             Приходи из буџета – 150.000,00 динара 

04 00             Сопствени приходи буџетских корисника – 69.000,00 динара. 
13 06             Нераспоређен вишак прихода из ранијих година –  

                     додатна средства – 2.000,00 динара 
 
4821              Остали порези - планиран је износ од 110.000,00 динара  

01 00             Приходи из буџета – 100.000,00 динара 
04 00             Сопствени приходи буџетских корисника – 9.000,00 динара 

13 06             Нераспоређен вишак прихода из ранијих година –  
                     додатна средства – 1.000,00 динара. 
 

4822              Обавезне таксе - планиране су у износу од 111.000,00 динара  
01 00             Приходи из буџета – 50.000,00 динара 

04 00             Сопствени приходи буџетских корисника – 60.000,00 динара. 
13 06             Нераспоређен вишак прихода из ранијих година –  
                     додатна средства – 1.000,00 динара 

 
ПОЗИЦИЈА 486 

512              Машине и опрема - укупно планирана средства износе  
                     3.553.033,02 динара  
01 00             Приходи из буџета – 601.000,00 динара 

 
 

 



04 00             Сопствени приходи буџетских корисника –2.664.500,42 динара 
13 06             Нераспоређен вишак прихода из ранијих година –  

                     додатна средства –  287.532,60 динара. 
 
 5121             Опрема за копнени саобраћај - планиран је износ од 1.501.532,60 

динара за набавку теренског возила. 
01 00             Приходи из буџета – 1.000,00 динара. 

04 00            Сопствени приходи буџетских корисника – 1.215.000,00 динара 
13 06            Нераспоређен вишак прихода из ранијих година –  
                     додатна средства –  285.532,60 динара. 

 
5122              Административна опрема - планиран је износ од 1.359.500,42 

динара за набавку нове административне, рачунарске, електронске 
и остале административне  опреме  

01 00             Приходи из буџета – 600.000,00 динара. 

04 00             Сопствени приходи буџетских корисника – 758.500,42 динара. 
13 06             Нераспоређен вишак прихода из ранијих година –  

                     додатна средства –  1.000,00 динара 
 
5125             Медицинска и лабораторијска опрема - планиран је износ од  

                     692.000,00 динара за набавку медицинске и лабораторијске опреме 
04 00            Сопствени приходи буџетских корисника – 691.000,00 динара. 

13 06            Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства   
                    - 1.000,00 динара 
 

ПОЗИЦИЈА 487 
515               Нематеријална имовина - планирана су средства 701.000,00  

динара 
01 00             Приходи из буџета – 500.000,00 динара 

04 00             Сопствени приходи буџетских корисника – 200.000,00 динара 
13 06             Нераспоређен вишак прихода из ранијих година –  
                     додатна средства – 1.000,00 динара 

 
5151             Нематеријална имовина - планирана су средства у износу од  

                     701.000,00 динара. Средства су планирана за нематеријалну 
имовину– компјутерски и остали специјализовани софтвер и 
лиценце за софтвер.  

01 00             Приходи из буџета – 500.000,00 динара 
04 00             Сопствени приходи буџетских корисника – 200.000,00 динара 

13 06             Нераспоређен вишак прихода из ранијих година –  
                     додатна средства – 1.000,00 динара 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                       

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 
 

 
                                                      др Слободан Пузовић 

 

 
                              


