На основу члана 31. алинеја 2. и 5. Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени
лист АПВ” број: 20/14), а у вези са чланом 190. Закона о водама („Службени гласник РС”,
брoj: 30/10, 93/12 и 101/16),
Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 20. децембра 2018.
године, донела је
ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Покрајинском скупштинском одлуком утврђује се Годишњи програм коришћења
средстава из буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину (у
даљем тексту Програм).
Члан 2.
Програм чини саставни део ове покрајинске скупштинске одлуке.
Члан 3.
Ова покрајинска скупштинска одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”, а примењиваће се од 1. јануара 2019.
године.
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
101 Број: 40-134/2018-01
Нови Сад, 20. децембар 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Иштван Пастор, с.р.
Pásztor István, s.k.

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
I
За реализацију Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АП
Војводине за 2019. годину (у даљем тексту: Програм), Покрајинском скупштинском одлуком
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину, у програмској структури у оквиру
Програма 0401 Интегрално управљање водама, планира се укупно 3.677.615.838,68 динара
и то из:
Прихода из буџета

3.627.615.838,68 динара и

Примања од домаћих задуживања

50.000.000,00 динара
II

Распоред средстава
Средства из тачке I распоређују су у складу са члановима 150‒184. Закона о водама, и то
за:
Програмска активност 1001 Уређење и коришћење вода
1.1. Суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној
својини у 2019. години
250.000.000,00 динара
1.2 Суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње, санације и
реконструкције водних објеката у јавној својини (преузета обавеза из 2018. год.)
119.106.313,62 динара
Програмска активност 1002 Заштита вода од загађивања
2.1. Суфинансирање изградње, санације и реконструкције објеката фекалне канализације
у јавној својини у 2019. години
80.000.000,00 динара
2.2. Суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и
реконструкције објеката фекалне канализације (преузета обавеза из 2018. год.)
41.086.525,06 динара
Програмска активност 1003 Уређење, коришћење и заштита од вода
3.1. Финансирање програма пословања ЈВП „Воде Војводине” за 2019. годину
3.187.423.000,00 динара
______________________________________________________________________________
УКУПНО СВЕ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ
.3.677.615.838,68 динара

III
Начин коришћења средстава
Суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини у
2019. години (тачка II, Програмска активност 1001, подтачка 1.1. ) као и суфинансирање
израде пројектно-техничке документације, изградње и реконструкције водних објеката у
јавној својини по основу преузетих обавеза (тачка II, Програмска активност 1001, подтачка
1.2. Програма) финансираће се у складу с приливом средстава у буџет. Суфинансирање
изградње, санације и реконструкције објеката фекалне канализације у 2019. години (тачка
II, Програмска активност 1002, подтачке 2.1. Програма) као и израде пројектно-техничке
документације и изградње по основну преузетих обавеза из ранијих година (тачка II,
Програмска активност 1002, подтачка 2.2. Програма) такође ће се финансирати у складу с
приливом средстава у буџет.
Распоред средстава из тачке II, подтачке 1.1 и 2.1. утврдиће Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду и шумарство, на основу спроведених јавних конкурса у 2019.
години. Права и обавезе у коришћењу средстава утврдиће се уговором између корисника
средстава и Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Корисници средстава предвиђених тачком II, подтачка 1.1. и 2.1. јесу општине и градови с
територије АП Војводине.
Програм пословања ЈВП „Воде Војводине” за 2019. годину, тачка II, Програмска активност
1003, подтачка 3.1. Програма, финансираће се у складу са Законом о водама („Службени
гласник РС”, број: 30/2010, 93/2012 и 101/2016) и у складу с приливом средстава у буџет.

