ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

Јул, 2017.

На основу члана 2. тачка 3., члана 28. и члана 50. а у вези са чланом 41. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13 –
испр.,108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16) и члана 13. Покрајинске скупштинске одлуке о
ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину (''Службени лист АПВ'',
број 29/2017), Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањиненационалне заједнице доноси:

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
I ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година по Покрајинској
скупштинској одлуци о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину
("Службени лист АПВ", 29/2017) планирана су из:
Извори финансирања за главу 09 00:
01 00

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски
07 08
трансфери из републичког буџета јединицама локалне
733131
самоуправе
Текући трансфери од Републике у корист нивоа АП Војводине
Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из
07 13
републичког буџета за расходе за запослене у образовању
733131
Текући трансфери од Републике у корист нивоа АП Војводине
13 00
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за главу 09 00:

842.921.039,13
585.623.000,00

22.484.215.000,00
50.420.000,00
23.963.179.039,13

Извори финансирања за главу 09 01:
01 00
04 00
742331

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Приходи који својом делатношћу остваре органи АПВ
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна
13 06
средства
321311
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година
Укупно за главу 09 01:
Укупно за раздео 09:

23.199.680,00
2.084.000,00
320.616,86
25.604.296,86
23.988.783.335,99

II ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА
План расхода и издатака Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и
националне мањине-националне заједнице утврђених Покрајинском скупштинском одлуком
о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину ("Службени лист АПВ",
29/2017) у укупном износу од 23.988.783.335,99 динара приказан је у следећој табели:

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

09

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,ПРОПИСЕ,
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ

0900

Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице
Програм 0606
Програмска
активност 1003
111

Подршка раду органа јавне управе
Издавање Службеног листа АП Војводине
Извршни и законодавни органи

423
4234

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

15.200.000,00

15.200.000,00

Услуге информисања

15.200.000,00

15.200.000,00

15.200.000,00

15.200.000,00

15.200.000,00

15.200.000,00

01 00 Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 111
01 00 Приходи из буџета
Укупно за функцију 111

15.200.000,00

0,00

15.200.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
01 00 Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 1003

15.200.000,00
15.200.000,00

15.200.000,00
0,00

15.200.000,00

Извори финансирања за програм Подршка раду органа јавне управе
01 00 Приходи из буџета

Укупно за програм Подршка раду органа јавне управе

Програм 0607
Програмска
активност 1001
111

15.200.000,00

15.200.000,00
0,00

15.200.000,00

Систем државне управе
Организација и спровођење државног стручног испита
Извршни и законодавни органи

423
4235

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

5.700.000,00

5.700.000,00

Стручне услуге

5.700.000,00

5.700.000,00

5.700.000,00

5.700.000,00

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

500.000,00

500.000,00

Остале текуће дотације и трансфери

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

6.200.000,00

6.200.000,00

01 00 Приходи из буџета

465
4651

15.200.000,00

01 00 Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 111
01 00 Приходи из буџета
Укупно за функцију 111

6.200.000,00

0,00

6.200.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01 00 Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 1001

6.200.000,00
6.200.000,00

6.200.000,00
0,00

6.200.000,00

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Програмска
активност 1004
111

Назив

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

Администрација и управљање
Извршни и законодавни органи

411
4111

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

01 00 Приходи из буџета

412
4121

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
Допринос за пензијско и инвалидско
осигурање

01 00 Приходи из буџета

59.484.182,70

59.484.182,70

59.484.182,70

59.484.182,70

59.484.182,70

59.484.182,70

10.647.668,70

10.647.668,70

7.138.101,92

7.138.101,92

7.138.101,92

7.138.101,92

3.063.435,41

3.063.435,41

3.063.435,41

3.063.435,41

446.131,37

446.131,37

446.131,37

446.131,37

НАКНАДЕ У НАТУРИ

1.073.941,14

1.073.941,14

Накнаде у натури

1.073.941,14

1.073.941,14

01 00 Приходи из буџета

1.073.941,14

1.073.941,14

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

2.716.581,76

2.716.581,76

Исплата накнада за време одсуствовања с
посла на терет фондова

1.100.000,00

1.100.000,00

Допринос за здравствено осигурање

4122

01 00 Приходи из буџета
Допринос за незапосленост

4123

01 00 Приходи из буџета

413
4131

414
4141

01 00 Приходи из буџета
Отпремнине и помоћи

4143

01 00 Приходи из буџета
Помоћ у медицинском лечењу запосленог
или чланова уже породице и друге помоћи
запосленом

4144

01 00 Приходи из буџета

415
4151

416
4161

150.000,00

150.000,00

150.000,00
2.240.671,42
2.240.671,42

2.240.671,42

2.240.671,42

242.000,00

242.000,00

242.000,00

242.000,00

242.000,00

242.000,00

409.000,00

409.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

500.000,00

500.000,00

Трошкови службених путовања у земљи

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

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

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

Закуп имовине и опреме
01 00 Приходи из буџета

422

1.466.581,76

150.000,00

2.240.671,42

01 00 Приходи из буџета

4216

1.466.581,76

2.240.671,42

Трошкови платног промета и банкарских
услуга

4211

1.100.000,00
1.466.581,76

Накнаде трошкова за запослене

01 00 Приходи из буџета

421

1.100.000,00
1.466.581,76

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

01 00 Приходи из буџета

4221

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

01 00 Приходи из буџета

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

423

Назив

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Услуге образовања и усавршавања
запослених

4233

01 00 Приходи из буџета
Услуге информисања

4234

01 00 Приходи из буџета

100.000,00

100.000,00

100.000,00

135.000,00

135.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

125.000,00

125.000,00

125.000,00

125.000,00

МАТЕРИЈАЛ

25.000,00

25.000,00

Административни материјал

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

1.000,00

1.000,00

Казне за кашњење

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

9.001.382,58

9.001.382,58

Остале текуће дотације и трансфери

9.001.382,58

9.001.382,58

9.001.382,58

9.001.382,58

75.000,00

75.000,00

10.000,00

10.000,00

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

01 00 Приходи из буџета

01 00 Приходи из буџета

444
4442

01 00 Приходи из буџета

465
4651

01 00 Приходи из буџета

482
4821

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

01 00 Приходи из буџета
Обавезне таксе

4822

01 00 Приходи из буџета
Новчане казне, пенали и камате

4823

01 00 Приходи из буџета

483
4831

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

01 00 Приходи из буџета

485
4851

350.000,00
700.000,00

100.000,00

Остале специјализоване услуге

4261

350.000,00
700.000,00

2.500.000,00

01 00 Приходи из буџета

426

350.000,00

2.500.000,00

Услуге образовања, културе и спорта

4249

3.650.000,00

350.000,00

700.000,00

01 00 Приходи из буџета

424

3.650.000,00

2.500.000,00

Остале опште услуге

4242

Укупно

700.000,00

01 00 Приходи из буџета

4239

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

2.500.000,00

Стручне услуге

4235

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ
ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ
ДРЖАВНИХ ОРГАНА
Накнада штете за повреде или штету
нанету од стране државних органа

01 00 Приходи из буџета

10.000,00

10.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

90.371.428,30

90.371.428,30

Извори финансирања за функцију 111
01 00 Приходи из буџета
Укупно за функцију 111

90.371.428,30

0,00

90.371.428,30

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

Извори финансирања за програмску активност 1004
01 00 Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 1004

90.371.428,30
90.371.428,30

90.371.428,30
0,00

90.371.428,30

Извори финансирања за програм Систем државне управе
01 00 Приходи из буџета

Укупно за програм Систем државне управе

Програм 0609

96.571.428,30
96.571.428,30

96.571.428,30
0,00

96.571.428,30

Е-Управа

Пројекат 4003

Имплементација софтвера за подршку превођења (ЦАТ ТООЛС)

111

Извршни и законодавни органи
423
4232

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

391.582,08

391.582,08

Компјутерске услуге

297.959,04

297.959,04

297.959,04

297.959,04

93.623,04

93.623,04

93.623,04

93.623,04

01 00 Приходи из буџета
Услуге образовања и усавршавања
запослених

4233

01 00 Приходи из буџета

515
5151

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

1.191.836,16

1.191.836,16

Нематеријална имовина

1.191.836,16

1.191.836,16

1.191.836,16

1.191.836,16

1.583.418,24

1.583.418,24

01 00 Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 111
01 00 Приходи из буџета
Укупно за функцију 111

1.583.418,24

0,00

1.583.418,24

Извори финансирања за пројекат 4003
01 00 Приходи из буџета

1.583.418,24
1.583.418,24

Укупно за пројекат 4003

1.583.418,24
0,00

1.583.418,24

Извори финансирања за програм Е-Управа
01 00 Приходи из буџета

1.583.418,24

Укупно за програм Е-Управа

Програм 1001
Програмска
активност 1003
840

1.583.418,24
0,00

1.583.418,24

Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини
Верске и остале услуге заједнице

481
4819

1.583.418,24

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Дотације осталим непрофитним
институцијама

01 00 Приходи из буџета

31.000.000,00

31.000.000,00

31.000.000,00

31.000.000,00

31.000.000,00

31.000.000,00

31.000.000,00

31.000.000,00

Извори финансирања за функцију 840
01 00 Приходи из буџета
Укупно за функцију 840

31.000.000,00

0,00

31.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
01 00 Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 1003

31.000.000,00
31.000.000,00

31.000.000,00
0,00

31.000.000,00

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Програмска
активност 1004
840

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

Подршка раду националних савета националних мањина
Верске и остале услуге заједнице

481
4819

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Дотације осталим непрофитним
институцијама

01 00 Приходи из буџета

60.100.000,00

60.100.000,00

60.100.000,00

60.100.000,00

60.100.000,00

60.100.000,00

60.100.000,00

60.100.000,00

Извори финансирања за функцију 840
01 00 Приходи из буџета
Укупно за функцију 840

60.100.000,00

0,00

60.100.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1004
01 00 Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 1004

Програмска
активност 1005
111

60.100.000,00

60.100.000,00
0,00

60.100.000,00

Развој вишејезичности на територији Аутономне покрајине Војводине
Извршни и законодавни органи

423
4235

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

100.000,00

100.000,00

Стручне услуге

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

10.000,00

10.000,00

Остале текуће дотације и трансфери

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.110.000,00

10.110.000,00

01 00 Приходи из буџета

463
4631

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Текући трансфери осталим нивоима власти

01 00 Приходи из буџета

465
4651

60.100.000,00

01 00 Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 111
01 00 Приходи из буџета
Укупно за функцију 111

10.110.000,00

0,00

10.110.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1005
01 00 Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 1005

10.110.000,00
10.110.000,00

10.110.000,00
0,00

10.110.000,00

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Програмска
активност 1006
111

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини
Извршни и законодавни органи

422
4221

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

200.000,00

200.000,00

Трошкови службених путовања у земљи

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

4.150.000,00

4.150.000,00

650.000,00

650.000,00

650.000,00

650.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

4.450.000,00

4.450.000,00

4.450.000,00

4.450.000,00

4.450.000,00

4.450.000,00

17.611.700,00

17.611.700,00

17.611.700,00

17.611.700,00

17.611.700,00

17.611.700,00

26.411.700,00

26.411.700,00

01 00 Приходи из буџета

423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Услуге информисања

4234

01 00 Приходи из буџета
Остале опште услуге

4239

01 00 Приходи из буџета

463
4631

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Текући трансфери осталим нивоима власти

01 00 Приходи из буџета

481
4819

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Дотације осталим непрофитним
институцијама

01 00 Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 111
01 00 Приходи из буџета
Укупно за функцију 111

26.411.700,00

0,00

26.411.700,00

Извори финансирања за програмску активност 1006
01 00 Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 1006

Пројекат 4007

26.411.700,00
26.411.700,00

26.411.700,00
0,00

26.411.700,00

Декада инклузије Рома

840

Верске и остале услуге заједнице
481
4819

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Дотације осталим непрофитним
институцијама

01 00 Приходи из буџета

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

Извори финансирања за функцију 840
01 00 Приходи из буџета
Укупно за функцију 840

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 4007
01 00 Приходи из буџета

2.000.000,00
2.000.000,00

Укупно за пројекат 4007

2.000.000,00
0,00

2.000.000,00

Извори финансирања за програм Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
01 00 Приходи из буџета

Укупно за програм Унапређење и заштита људских и мањинских права
и слобода

129.621.700,00
129.621.700,00

129.621.700,00
0,00

129.621.700,00

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Програм 1602
Програмска
активност 1001
111

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

Уређење и управљање у систему правосуђа
Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче
Извршни и законодавни органи

423
4235

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

12.600.000,00

12.600.000,00

Стручне услуге

12.600.000,00

12.600.000,00

12.600.000,00

12.600.000,00

01 00 Приходи из буџета

465
4651

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

1.060.000,00

1.060.000,00

Остале текуће дотације и трансфери

1.060.000,00

1.060.000,00

1.060.000,00

1.060.000,00

13.660.000,00

13.660.000,00

01 00 Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 111
01 00 Приходи из буџета
Укупно за функцију 111

13.660.000,00

0,00

13.660.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01 00 Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 1001

13.660.000,00
13.660.000,00

13.660.000,00
0,00

13.660.000,00

Извори финансирања за програм Уређење и управљање у систему правосуђа
01 00 Приходи из буџета

Укупно за програм Уређење и управљање у систему правосуђа

Програм 2001
Програмска
активност 1001
980

13.660.000,00

13.660.000,00
0,00

13.660.000,00

Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система
Администрација, управљање и надзор
Образовање некласификовано на другом месту

411
4111

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

01 00 Приходи из буџета

412
4121

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
Допринос за пензијско и инвалидско
осигурање

01 00 Приходи из буџета

42.496.342,75

42.496.342,75

42.496.342,75

42.496.342,75

42.496.342,75

42.496.342,75

7.606.845,35

7.606.845,35

5.099.561,13

5.099.561,13

5.099.561,13

5.099.561,13

2.188.561,65

2.188.561,65

2.188.561,65

2.188.561,65

318.722,57

318.722,57

318.722,57

318.722,57

НАКНАДЕ У НАТУРИ

424.919,68

424.919,68

Накнаде у натури

424.919,68

424.919,68

01 00 Приходи из буџета

424.919,68

424.919,68

Допринос за здравствено осигурање

4122

01 00 Приходи из буџета
Допринос за незапосленост

4123

01 00 Приходи из буџета

413
4131

13.660.000,00

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

414

Назив

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

4141

01 00 Приходи из буџета
Отпремнине и помоћи

4143

01 00 Приходи из буџета
Помоћ у медицинском лечењу запосленог
или чланова уже породице и друге помоћи
запосленом

4144

01 00 Приходи из буџета

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

1.500.000,00

1.500.000,00

700.000,00

700.000,00

700.000,00

700.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

1.070.944,85

1.070.944,85

Накнаде трошкова за запослене

1.070.944,85

1.070.944,85

1.070.944,85

1.070.944,85

128.000,00

128.000,00

128.000,00

128.000,00

128.000,00

128.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

545.000,00

545.000,00

Услуге комуникација

210.000,00

210.000,00

200.000,00

200.000,00

10.000,00

10.000,00

334.000,00

334.000,00

01 00 Приходи из буџета

334.000,00

334.000,00

Остали трошкови

1.000,00

1.000,00

01 00 Приходи из буџета

1.000,00

1.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

504.343,33

504.343,33

Трошкови службених путовања у земљи

504.343,33

504.343,33

504.343,33

504.343,33

415
4151

01 00 Приходи из буџета

416
4161

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

01 00 Приходи из буџета

421
4214

01 00 Приходи из буџета
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година
Закуп имовине и опреме
4216

4219

422
4221

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

01 00 Приходи из буџета

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

423
4231

Назив

5.303.480,41

5.303.480,41

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

1.760.000,00

1.760.000,00

1.700.000,00

1.700.000,00

60.000,00

60.000,00

2.641.480,41

2.641.480,41

2.341.480,41

2.341.480,41

300.000,00

300.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

201.000,00

201.000,00

Услуге образовања, културе и спорта

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.531.000,00

1.531.000,00

30.000,00

30.000,00

01 00 Приходи из буџета
Услуге образовања и усавршавања
запослених
01 00 Приходи из буџета
Услуге информисања

4234

01 00 Приходи из буџета
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година
Стручне услуге
4235
01 00 Приходи из буџета
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година
Услуге за домаћинство и угоститељство
4236
01 00 Приходи из буџета
Репрезентација

4237

01 00 Приходи из буџета
Остале опште услуге

4239

01 00 Приходи из буџета

424
4242

01 00 Приходи из буџета
Остале специјализоване услуге

4249

01 00 Приходи из буџета

426

МАТЕРИЈАЛ
Административни материјал

4261

01 00 Приходи из буџета
Материјали за образовање и усавршавање
запослених

4263

01 00 Приходи из буџета
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година
Материјали за образовање, културу и спорт
4266
01 00 Приходи из буџета

4441

30.000,00
1.450.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

50.000,00

50.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00
50.000,00

50.000,00

50.000,00

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

1.000,00

1.000,00

Негативне курсне разлике

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

01 00 Приходи из буџета

444

30.000,00
1.450.000,00

50.000,00

Материјали за одржавање хигијене и
угоститељство

4268

Укупно

Административне услуге

Компјутерске услуге

4233

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

01 00 Приходи из буџета

4232

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

01 00 Приходи из буџета

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

465
4651

Назив

4821

5.726.305,16

5.726.305,16

5.726.305,16

5.726.305,16

5.726.305,16

5.726.305,16

15.000,00

15.000,00

2.000,00

2.000,00

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

Обавезне таксе
01 00 Приходи из буџета

4831

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

01 00 Приходи из буџета

2.000,00
5.000,00

5.000,00

5.000,00
8.000,00

8.000,00

8.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

66.684.181,53
420.000,00

66.684.181,53
420.000,00

01 00 Приходи из буџета

483

2.000,00
5.000,00

8.000,00

Новчане казне, пенали и камате

4823

Укупно

Остале текуће дотације и трансфери

01 00 Приходи из буџета

4822

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

01 00 Приходи из буџета

482

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Извори финансирања за функцију 980
01 00 Приходи из буџета
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година
Укупно за функцију 980

67.104.181,53

0,00

67.104.181,53

Извори финансирања за програмску активност 1001
01 00 Приходи из буџета
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година

Укупно за програмску активност 1001

Програмска
активност 1002
980

67.104.181,53

66.684.181,53
420.000,00

0,00

67.104.181,53

Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре
Образовање некласификовано на другом месту

423
4235

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

10.000.000,00

10.000.000,00

Стручне услуге

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

800.000,00

800.000,00

Остале текуће дотације и трансфери

800.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

10.800.000,00

10.800.000,00

01 00 Приходи из буџета

465
4651

66.684.181,53
420.000,00

01 00 Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 980
01 00 Приходи из буџета
Укупно за функцију 980

10.800.000,00

0,00

10.800.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01 00 Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 1002

10.800.000,00
10.800.000,00

10.800.000,00
0,00

10.800.000,00

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Програмска
активност 1003
980

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

Додела признања "др Ђорђе Натошевић"
Образовање некласификовано на другом месту

423
4235

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

210.000,00

210.000,00

Стручне услуге

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.210.000,00

2.210.000,00

01 00 Приходи из буџета
Остале опште услуге

4239

01 00 Приходи из буџета

472
4727

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
ИЗ БУЏЕТА
Накнаде из буџета за образовање, културу,
науку и спорт

01 00 Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 980
01 00 Приходи из буџета
Укупно за функцију 980

2.210.000,00

0,00

2.210.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
01 00 Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 1003

2.210.000,00
2.210.000,00

2.210.000,00
0,00

2.210.000,00

Извори финансирања за програм Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система
01 00 Приходи из буџета
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година

Укупно за програм Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног
система

Програм 2002
Програмска
активност 1001
910

80.114.181,53

79.694.181,53
420.000,00

0,00

80.114.181,53

Предшколско васпитање
Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма
Предшколско и основно образовање

463
4631

79.694.181,53
420.000,00

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Текући трансфери осталим нивоима власти

07 08 Трансфери од других нивоа власти - наменски
и ненаменски трансфери из републичког
буџета јединицама локалне самоуправе

585.623.000,00

585.623.000,00

585.623.000,00

585.623.000,00

585.623.000,00

585.623.000,00

585.623.000,00

585.623.000,00

Извори финансирања за функцију 910
07 08 Трансфери од других нивоа власти - наменски
и ненаменски трансфери из републичког
буџета јединицама локалне самоуправе

Укупно за функцију 910

585.623.000,00

0,00

585.623.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
07 08 Трансфери од других нивоа власти - наменски
и ненаменски трансфери из републичког
буџета јединицама локалне самоуправе

Укупно за програмску активност 1001

585.623.000,00

585.623.000,00

585.623.000,00

0,00

585.623.000,00

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Програмска
активност 1002
910

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

Модернизација инфраструктуре предшколских установа
Предшколско и основно образовање

463
4632

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Капитални трансфери осталим нивоима
власти

01 00 Приходи из буџета

49.364.631,40

49.364.631,40

49.364.631,40

49.364.631,40

49.364.631,40

49.364.631,40

49.364.631,40

49.364.631,40

Извори финансирања за функцију 910
01 00 Приходи из буџета
Укупно за функцију 910

49.364.631,40

0,00

49.364.631,40

Извори финансирања за програмску активност 1002
01 00 Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 1002

49.364.631,40
49.364.631,40

49.364.631,40
0,00

49.364.631,40

Извори финансирања за програм Предшколско васпитање
01 00 Приходи из буџета
07 08 Трансфери од других нивоа власти - наменски
и ненаменски трансфери из републичког
буџета јединицама локалне самоуправе

Укупно за програм Предшколско васпитање

Програм 2003
Програмска
активност 1001
910

634.987.631,40

49.364.631,40
585.623.000,00

0,00

634.987.631,40

Основно образовање
Реализација делатности основног образовања
Предшколско и основно образовање

463
4631

49.364.631,40
585.623.000,00

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Текући трансфери осталим нивоима власти

07 13 Трансфери од других нивоа властитрансферна средства из републичког буџета за
расходе за запослене у образовању

15.790.692.000,00

15.790.692.000,00

15.790.692.000,00

15.790.692.000,00

15.790.692.000,00

15.790.692.000,00

15.790.692.000,00

15.790.692.000,00

Извори финансирања за функцију 910
07 13 Трансфери од других нивоа властитрансферна средства из републичког буџета за
расходе за запослене у образовању
Укупно за функцију 910

15.790.692.000,00

0,00

15.790.692.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
07 13 Трансфери од других нивоа властитрансферна средства из републичког буџета за
расходе за запослене у образовању

Укупно за програмску активност 1001

15.790.692.000,00

15.790.692.000,00

15.790.692.000,00

0,00

15.790.692.000,00

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Програмска
активност 1002
910

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

Двојезичка настава у основним школама
Предшколско и основно образовање

463
4631

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Текући трансфери осталим нивоима власти

01 00 Приходи из буџета
Капитални трансфери осталим нивоима
власти

4632

01 00 Приходи из буџета

2.300.000,00

2.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

2.300.000,00

2.300.000,00

Извори финансирања за функцију 910
01 00 Приходи из буџета
Укупно за функцију 910

2.300.000,00

0,00

2.300.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01 00 Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 1002

Програмска
активност 1004
910

2.300.000,00

2.300.000,00
0,00

2.300.000,00

Подизање квалитета основног образовања
Предшколско и основно образовање

463
4631

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Текући трансфери осталим нивоима власти

01 00 Приходи из буџета
Капитални трансфери осталим нивоима
власти

4632

01 00 Приходи из буџета

481
4819

2.300.000,00

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Дотације осталим непрофитним
институцијама

01 00 Приходи из буџета

6.759.653,00

6.759.653,00

6.410.000,00

6.410.000,00

6.410.000,00

6.410.000,00

349.653,00

349.653,00

349.653,00

349.653,00

3.850.000,00

3.850.000,00

3.850.000,00

3.850.000,00

3.850.000,00

3.850.000,00

10.609.653,00

10.609.653,00

Извори финансирања за функцију 910
01 00 Приходи из буџета
Укупно за функцију 910

10.609.653,00

0,00

10.609.653,00

Извори финансирања за програмску активност 1004
01 00 Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 1004

10.609.653,00
10.609.653,00

10.609.653,00
0,00

10.609.653,00

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Програмска
активност 1005
910

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

Образовање одраслих
Предшколско и основно образовање

463
4632

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Капитални трансфери осталим нивоима
власти

01 00 Приходи из буџета

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

Извори финансирања за функцију 910
01 00 Приходи из буџета
Укупно за функцију 910

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1005
01 00 Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 1005

Програмска
активност 1006
910

1.000.000,00
1.000.000,00

1.000.000,00
0,00

1.000.000,00

Модернизација инфраструктуре основних школа
Предшколско и основно образовање

463
4631

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Текући трансфери осталим нивоима власти

01 00 Приходи из буџета
Капитални трансфери осталим нивоима
власти

4632

01 00 Приходи из буџета

179.667.927,72

179.667.927,72

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

179.662.927,72

179.662.927,72

179.662.927,72

179.662.927,72

179.667.927,72

179.667.927,72

Извори финансирања за функцију 910
01 00 Приходи из буџета
Укупно за функцију 910

179.667.927,72

0,00

179.667.927,72

Извори финансирања за програмску активност 1006
01 00 Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 1006

179.667.927,72

179.667.927,72
0,00

179.667.927,72

Унапређивање наставе француског језика у основним школама на територији АП
Војводине у циљу увођења двојезичке наставе
Предшколско и основно образовање

Пројекат 4007
910
462
4621

179.667.927,72

ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Текуће дотације међународним
организацијама

01 00 Приходи из буџета

800.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

Извори финансирања за функцију 910
01 00 Приходи из буџета
Укупно за функцију 910

800.000,00

0,00

800.000,00

Извори финансирања за пројекат 4007
01 00 Приходи из буџета

Укупно за пројекат 4007

800.000,00
800.000,00

800.000,00
0,00

800.000,00

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

Извори финансирања за програм Основно образовање
01 00 Приходи из буџета
07 13 Трансфери од других нивоа властитрансферна средства из републичког буџета за
расходе за запослене у образовању

Укупно за програм Основно образовање

Програм 2004
Програмска
активност 1001
920

194.377.580,72
15.790.692.000,00

15.985.069.580,72

194.377.580,72
15.790.692.000,00

0,00

15.985.069.580,72

Средње образовање
Реализација делатности средњег образовања
Средње образовање
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Текући трансфери осталим нивоима власти

6.482.461.000,00

6.482.461.000,00

6.482.461.000,00

6.482.461.000,00

07 13 Трансфери од других нивоа властитрансферна средства из републичког буџета за
расходе за запослене у образовању

6.482.461.000,00

6.482.461.000,00

6.482.461.000,00

6.482.461.000,00

463
4631

Извори финансирања за функцију 920
07 13 Трансфери од других нивоа властитрансферна средства из републичког буџета за
расходе за запослене у образовању
Укупно за функцију 920

6.482.461.000,00

0,00

6.482.461.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
07 13 Трансфери од других нивоа властитрансферна средства из републичког буџета за
расходе за запослене у образовању

Укупно за програмску активност 1001

Програмска
активност 1002
920

6.482.461.000,00

6.482.461.000,00

0,00

6.482.461.000,00

Подизање квалитета средњег образовања
Средње образовање

463
4631

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Текући трансфери осталим нивоима власти

01 00 Приходи из буџета

481
4819

6.482.461.000,00

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Дотације осталим непрофитним
институцијама

01 00 Приходи из буџета

10.788.098,94

10.788.098,94

10.788.098,94

10.788.098,94

10.788.098,94

10.788.098,94

3.400.000,00

3.400.000,00

3.400.000,00

3.400.000,00

3.400.000,00

3.400.000,00

14.188.098,94

14.188.098,94

Извори финансирања за функцију 920
01 00 Приходи из буџета
Укупно за функцију 920

14.188.098,94

0,00

14.188.098,94

Извори финансирања за програмску активност 1002
01 00 Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 1002

14.188.098,94
14.188.098,94

14.188.098,94
0,00

14.188.098,94

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Програмска
активност 1004
920

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

Двојезичка настава у средњим школама
Средње образовање

463
4631

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Текући трансфери осталим нивоима власти

01 00 Приходи из буџета
Капитални трансфери осталим нивоима
власти

4632

01 00 Приходи из буџета

2.500.000,00

2.500.000,00

1.900.000,00

1.900.000,00

1.900.000,00

1.900.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

Извори финансирања за функцију 920
01 00 Приходи из буџета
Укупно за функцију 920

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1004
01 00 Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 1004

Програмска
активност 1005
920

0,00

2.500.000,00

Средње образовање
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Текући трансфери осталим нивоима власти

01 00 Приходи из буџета

4632

2.500.000,00

2.500.000,00

Модернизација инфраструктуре средњих школа

463
4631

2.500.000,00

87.155.000,00

87.155.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

87.150.000,00

87.150.000,00

01 00 Приходи из буџета

37.150.000,00

37.150.000,00

13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година

50.000.000,00

50.000.000,00

37.155.000,00
50.000.000,00

37.155.000,00
50.000.000,00

Капитални трансфери осталим нивоима
власти

Извори финансирања за функцију 920
01 00 Приходи из буџета
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година
Укупно за функцију 920

87.155.000,00

0,00

87.155.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1005
01 00 Приходи из буџета
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година

Укупно за програмску активност 1005

37.155.000,00
50.000.000,00

87.155.000,00

37.155.000,00
50.000.000,00

0,00

87.155.000,00

Извори финансирања за програм Средње образовање
01 00 Приходи из буџета
07 13 Трансфери од других нивоа властитрансферна средства из републичког буџета за
расходе за запослене у образовању
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година

Укупно за програм Средње образовање

53.843.098,94
6.482.461.000,00

53.843.098,94
6.482.461.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

6.586.304.098,94

0,00

6.586.304.098,94

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Програм 2007
Програмска
активност 1003
960

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

Подршка у образовању ученика и студената
Реализација делатности установа ученичког стандарда
Помоћне услуге образовању

463
4631

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Текући трансфери осталим нивоима власти

07 13 Трансфери од других нивоа властитрансферна средства из републичког буџета за
расходе за запослене у образовању

211.062.000,00

211.062.000,00

211.062.000,00

211.062.000,00

211.062.000,00

211.062.000,00

211.062.000,00

211.062.000,00

Извори финансирања за функцију 960
07 13 Трансфери од других нивоа властитрансферна средства из републичког буџета за
расходе за запослене у образовању
Укупно за функцију 960

211.062.000,00

0,00

211.062.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
07 13 Трансфери од других нивоа властитрансферна средства из републичког буџета за
расходе за запослене у образовању

Укупно за програмску активност 1003

Програмска
активност 1004
960

211.062.000,00

211.062.000,00

211.062.000,00

0,00

211.062.000,00

Подизање квалитета ученичког стандарда
Помоћне услуге образовању

463
4631

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Текући трансфери осталим нивоима власти

01 00 Приходи из буџета

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

Извори финансирања за функцију 960
01 00 Приходи из буџета
Укупно за функцију 960

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1004
01 00 Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 1004

Програмска
активност 1005
960

2.000.000,00

2.000.000,00
0,00

2.000.000,00

Регресирање превоза ученика средњих школа
Помоћне услуге образовању

463
4631

2.000.000,00

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Текући трансфери осталим нивоима власти

01 00 Приходи из буџета

184.000.000,00

184.000.000,00

184.000.000,00

184.000.000,00

184.000.000,00

184.000.000,00

184.000.000,00

184.000.000,00

Извори финансирања за функцију 960
01 00 Приходи из буџета
Укупно за функцију 960

184.000.000,00

0,00

184.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1005
01 00 Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 1005

184.000.000,00
184.000.000,00

184.000.000,00
0,00

184.000.000,00

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Програмска
активност 1006
960

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда
Помоћне услуге образовању

463
4631

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Текући трансфери осталим нивоима власти

01 00 Приходи из буџета
Капитални трансфери осталим нивоима
власти

4632

01 00 Приходи из буџета

23.005.000,00

23.005.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

23.000.000,00

23.000.000,00

23.000.000,00

23.000.000,00

23.005.000,00

23.005.000,00

Извори финансирања за функцију 960
01 00 Приходи из буџета
Укупно за функцију 960

23.005.000,00

0,00

23.005.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1006
01 00 Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 1006

23.005.000,00
23.005.000,00

23.005.000,00
0,00

23.005.000,00

Извори финансирања за програм Подршка у образовању ученика и студената
01 00 Приходи из буџета
07 13 Трансфери од других нивоа властитрансферна средства из републичког буџета за
расходе за запослене у образовању

209.005.000,00
211.062.000,00

209.005.000,00
211.062.000,00

420.067.000,00
0,00
420.067.000,00
Укупно за програм Подршка у образовању ученика и студената
Извори финансирања за главу 0900 - Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице
01 00 Приходи из буџета
07 08 Трансфери од других нивоа власти - наменски
и ненаменски трансфери из републичког
буџета јединицама локалне самоуправе
07 13
Трансфери од других нивоа властитрансферна средства из републичког буџета за
расходе за запослене у образовању
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година

Свега за главу 0900 - Покрајински секретаријат аз образовање, прописе,
управу и националне мањине - националне заједнице

842.921.039,13
585.623.000,00

842.921.039,13
585.623.000,00

22.484.215.000,00

22.484.215.000,00

50.420.000,00

50.420.000,00

23.963.179.039,13

0,00

23.963.179.039,13

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

0901

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

Индиректни корисници у области образовања
Програм 2001
Програмска
активност 1005
980

Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система
Развој стручно истраживачког рада у области образовања
Образовање некласификовано на другом месту

411
4111

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

01 00 Приходи из буџета

412
4121

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
Допринос за пензијско и инвалидско
осигурање

01 00 Приходи из буџета
Допринос за здравствено осигурање

4122

01 00 Приходи из буџета
Допринос за незапосленост

4123

01 00 Приходи из буџета

11.605.200,00

11.605.200,00

11.605.200,00

11.605.200,00

11.605.200,00

11.605.200,00

2.077.500,00

2.077.500,00

1.392.700,00

1.392.700,00

1.392.700,00

1.392.700,00

597.700,00

597.700,00

597.700,00

597.700,00

87.100,00

87.100,00

87.100,00

87.100,00

НАКНАДЕ У НАТУРИ

240.000,00

29.762,50

269.762,50

Накнаде у натури

240.000,00

29.762,50

269.762,50

01 00 Приходи из буџета

240.000,00

413
4131

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

20.000,00

20.000,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

9.762,50

9.762,50

250.000,00

920.000,00

414
4141

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

670.000,00

Исплата накнада за време одсуствовања с
посла на терет фондова

90.000,00

01 00 Приходи из буџета
Отпремнине и помоћи

4143

01 00 Приходи из буџета

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

4144

01 00 Приходи из буџета

90.000,00
100.000,00

510.000,00

70.000,00

610.000,00
510.000,00

100.000,00

100.000,00

150.000,00

220.000,00

70.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

415

90.000,00

90.000,00
510.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

4151

240.000,00

70.000,00
150.000,00

150.000,00

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

730.000,00

70.000,00

800.000,00

Накнаде трошкова за запослене

730.000,00

70.000,00

800.000,00

01 00 Приходи из буџета

730.000,00

730.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

20.000,00

20.000,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

50.000,00

50.000,00

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

421
4211

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

677.082,00

250.434,56

927.516,56

Трошкови платног промета и банкарских
услуга

100.082,00

25.000,00

125.082,00

01 00 Приходи из буџета

100.082,00

100.082,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

20.000,00

20.000,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства
Услуге комуникација
4214

5.000,00

5.000,00

180.434,56

575.434,56

01 00 Приходи из буџета

395.000,00
395.000,00

395.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

145.000,00

145.000,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства
Трошкови осигурања
4215

35.434,56

35.434,56

30.000,00

130.000,00

01 00 Приходи из буџета

100.000,00
100.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника
Закуп имовине и опреме

4216

30.000,00
60.000,00

01 00 Приходи из буџета

60.000,00

Остали трошкови

22.000,00

01 00 Приходи из буџета

22.000,00

4219

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

422
4221

100.000,00
30.000,00
60.000,00
60.000,00
15.000,00

37.000,00
22.000,00

15.000,00

15.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

340.000,00

308.459,80

648.459,80

Трошкови службених путовања у земљи

240.000,00

308.459,80

548.459,80

01 00 Приходи из буџета

240.000,00

240.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

160.000,00

160.000,00

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

148.459,80

148.459,80

01 00 Приходи из буџета

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

423
4231

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

2.164.000,00

460.000,00

2.624.000,00

Административне услуге

110.000,00

50.000,00

160.000,00

110.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника
Компјутерске услуге
01 00 Приходи из буџета

300.000,00

Услуге образовања и усавршавања
запослених
01 00 Приходи из буџета

104.000,00

Услуге информисања
01 00 Приходи из буџета

450.000,00

Стручне услуге
01 00 Приходи из буџета

800.000,00

Услуге за домаћинство и угоститељство
01 00 Приходи из буџета

300.000,00
80.000,00

80.000,00

30.000,00

134.000,00
104.000,00

30.000,00

30.000,00

50.000,00

500.000,00
450.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

850.000,00

800.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

4236

50.000,00
380.000,00

450.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

4235

50.000,00
80.000,00

104.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

4234

110.000,00

300.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

4233

Укупно

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

01 00 Приходи из буџета

4232

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

220.000,00

800.000,00
50.000,00

50.000,00

150.000,00

370.000,00

220.000,00

220.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

120.000,00

120.000,00

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

30.000,00

30.000,00

20.000,00

120.000,00

01 00 Приходи из буџета

100.000,00
100.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника
Остале опште услуге

4239

01 00 Приходи из буџета

80.000,00

4242

110.000,00
80.000,00

30.000,00

30.000,00

300.000,00

1.679.998,00

Услуге образовања, културе и спорта

1.379.998,00

300.000,00

1.679.998,00

1.379.998,00

1.379.998,00
300.000,00

300.000,00

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

149.000,00

66.960,00

215.960,00

Текуће поправке и одржавање зграда и
објеката

54.000,00

25.000,00

79.000,00

01 00 Приходи из буџета

54.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

4252

30.000,00

1.379.998,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

4251

20.000,00

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

01 00 Приходи из буџета

425

20.000,00

80.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

424

100.000,00

Текуће поправке и одржавање опреме
01 00 Приходи из буџета

95.000,00

54.000,00
25.000,00

25.000,00

41.960,00

136.960,00

95.000,00

95.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

40.000,00

40.000,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

1.960,00

1.960,00

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

426
4261

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

940.000,00

490.000,00

1.430.000,00

Административни материјал

210.000,00

90.000,00

300.000,00

210.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника
Материјали за образовање и усавршавање
запослених
01 00 Приходи из буџета

170.000,00

Материјали за саобраћај
01 00 Приходи из буџета

210.000,00
90.000,00

90.000,00

50.000,00

220.000,00

170.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

4264

Укупно

МАТЕРИЈАЛ

01 00 Приходи из буџета

4263

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

200.000,00

170.000,00
50.000,00

50.000,00

80.000,00

280.000,00

200.000,00

200.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

70.000,00

70.000,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства
Материјали за образовање, културу и спорт
4266

10.000,00

10.000,00

100.000,00

260.000,00

01 00 Приходи из буџета

160.000,00
160.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника
Материјали за одржавање хигијене и
угоститељство

4268

01 00 Приходи из буџета

100.000,00

Материјали за посебне намене
01 00 Приходи из буџета

160.000,00

100.000,00

100.000,00
60.000,00

60.000,00

110.000,00

210.000,00

100.000,00

100.000,00
80.000,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

30.000,00

30.000,00

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

20.000,00

2.000,00

22.000,00

Негативне курсне разлике

10.000,00

2.000,00

12.000,00

01 00 Приходи из буџета

10.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника
Казне за кашњење

4442

01 00 Приходи из буџета

465
4651

482

10.000,00
2.000,00

2.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

1.548.900,00

1.548.900,00

Остале текуће дотације и трансфери

1.548.900,00

1.548.900,00

1.548.900,00

1.548.900,00

01 00 Приходи из буџета
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ,
ПЕНАЛИ И КАМАТЕ
Остали порези

01 00 Приходи из буџета

70.000,00

17.000,00

87.000,00

50.000,00

2.000,00

52.000,00

50.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника
Обавезне таксе
01 00 Приходи из буџета

10.000,00

Новчане казне, пенали и камате
01 00 Приходи из буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

50.000,00
2.000,00

2.000,00

10.000,00

20.000,00

10.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

4823

60.000,00

80.000,00

444

4822

100.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

4441

4821

100.000,00

100.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

4269

160.000,00

10.000,00

10.000,00
10.000,00

10.000,00

5.000,00

15.000,00

10.000,00

10.000,00
5.000,00

5.000,00

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

483
4831

Назив

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

01 00 Приходи из буџета

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

5121

30.000,00

40.000,00

10.000,00

30.000,00

40.000,00

10.000,00

478.000,00

Опрема за саобраћај

100.000,00

20.000,00

120.000,00

01 00 Приходи из буџета

100.000,00

108.000,00

Опрема за образовање, науку, културу и
спорт
01 00 Приходи из буџета

100.000,00
20.000,00

20.000,00

50.000,00

158.000,00

108.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника
150.000,00

108.000,00
50.000,00

50.000,00

50.000,00

200.000,00

150.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

5151

30.000,00

120.000,00

Административна опрема

515

30.000,00
358.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

5126

10.000,00

МАШИНЕ И ОПРЕМА

01 00 Приходи из буџета

5122

Укупно

10.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

512

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

150.000,00
50.000,00

50.000,00

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

220.000,00

10.000,00

230.000,00

Нематеријална имовина

220.000,00

10.000,00

230.000,00

01 00 Приходи из буџета

220.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

220.000,00
10.000,00

10.000,00

2.084.000,00

23.199.680,00
2.084.000,00

320.616,86

320.616,86

2.404.616,86

25.604.296,86

2.084.000,00

23.199.680,00
2.084.000,00

320.616,86

320.616,86

2.404.616,86

25.604.296,86

2.084.000,00

23.199.680,00
2.084.000,00

320.616,86

320.616,86

2.404.616,86

25.604.296,86

Извори финансирања за функцију 980
01 00 Приходи из буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

23.199.680,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства
Укупно за функцију 980

23.199.680,00

Извори финансирања за програмску активност 1005
01 00 Приходи из буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

23.199.680,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

Укупно за програмску активност 1005

23.199.680,00

Извори финансирања за програм Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система
01 00 Приходи из буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

23.199.680,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

Укупно за програм Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног
система

23.199.680,00

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

Извори финансирања за главу 0901 - Индиректни корисници у области образовања
01 00 Приходи из буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

23.199.680,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

Свега за главу 0901 - Индиректни корисници у области образовања

23.199.680,00

2.084.000,00

23.199.680,00
2.084.000,00

320.616,86

320.616,86

2.404.616,86

25.604.296,86

2.084.000,00

866.120.719,13
2.084.000,00

Извори финансирања за раздео 09
01 00 Приходи из буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

866.120.719,13

07 08 Трансфери од других нивоа власти - наменски
и ненаменски трансфери из републичког
буџета јединицама локалне самоуправе

585.623.000,00

585.623.000,00

07 13 Трансфери од других нивоа властитрансферна средства из републичког буџета за
расходе за запослене у образовању

22.484.215.000,00

22.484.215.000,00

50.420.000,00

50.420.000,00

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

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 09

23.986.378.719,13

320.616,86

320.616,86

2.404.616,86

23.988.783.335,99

Профил директног корисника буџетских средстава
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањиненационалне заједнице, са седиштем у Новом Саду, образован је у складу са Покрајинском
скупштинском одлуком о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", број 37/14, 54/14-др.
одлука, 37/2016 и 29/2017).
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине националне заједнице, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у
области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда,
неформалног образовања одраслих и образовања националних мањина - националних
заједница, који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу, а којима
се: уређују питања од покрајинског значаја у области предшколског, основног и средњег
образовања и васпитања; оснивају установе предшколског, основног и средњег образовања и
васпитања на територији АП Војводине и врше оснивачка права над њима; уређују питања од
покрајинског значаја у области ученичког стандарда; утврђују начин и поступак расподеле
места у домовима; ближе уређују питања од покрајинског значаја у погледу организованог и
институционалног образовања изван школског система, ради стручног оспособљавања и обуке
одраслих на територији АП Војводине; уређује питања од покрајинског значаја у обезбеђивању
остваривања права на образовање на матерњем језику припадницима националних мањина националних заједница на територији АП Војводине, на нивоу предшколског, основног и
средњег образовања и васпитања.
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор
ради спровођења прописа из става 1. овог члана. У области образовања, прати, надзире и
помаже рад установа на територији АП Војводине.
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице, у области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања: сарађује с
министарством надлежним за послове образовања у поступку формирања школске управе;
споразумно с надлежним министром, одобрава уџбенике и наставна средства за поједине
предмете од интереса за националне мањине - националне заједнице; споразумно с
надлежним министром, доноси наставне планове и програме из појединих предмета од
интереса за националне мањине - националне заједнице и утврђује услове и начин
организовања наставе на језицима националних мањина - националних заједница; одобрава
уџбенике и наставна средства за језике националних мањина - националних заједница; даје
мишљење у поступку доношења наставних планова и програма и доноси наставне програме за
језике националних мањина - националних заједница.
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице, у области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања и ученичког
стандарда, у складу са законом, обавља послове државне управе, који су законом поверени
органима АП Војводине.
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице, у складу са законом, обавља послове покрајинске управе који се односе на
припрему аката за Скупштину или Покрајинску владу, а којима се: уређује организација и рад
покрајинске управе; ближе уређује садржина и изглед печата органа АП Војводине, органа
јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења, који имају седиште на територији
АП Војводине; доприноси развоју интеркултурализма, афирмације мултикултурализма,
толеранције и суживота националних мањина - националних заједница које живе на
1

територији АП Војводине; стара о остваривању права у области људских права и права
припадника националних мањина - националних заједница и утврђују додатна права
припадника националних мањина - националних заједница; обезбеђују средства за
финансирање, односно суфинансирање националних савета националних мањина, удружења и
организација националних мањина - националних заједница, као и унапређивање остваривања
права припадника националних мањина - националних заједница с територије АП Војводине;
уређује употреба назива АП Војводине у називу удружења; уређује и спроводи провера знања
језика који се користе у раду органа и организација покрајинске управе. Покрајински
секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
припрема и она акта чије припремање није у делокругу других покрајинских органа управе.
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор
ради спровођења прописа из става 5. овог члана.
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице прати усаглашеност прописа и општих аката у правном систему у поступку њиховог
доношења и стара се о њиховој нормативно-техничкој и језичкој исправности (лекторисање).
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице издавач је "Службеног листа Аутономне покрајине Војводине" и стара се о
објављивању прописа и других аката Скупштине, Покрајинске владе, покрајинских органа
управе и других органа и организација.
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице обезбеђује, у складу с потребама покрајинских и других органа, писмено и усмено
превођење са српског језика на језике националних мањина - националних заједница и
обрнуто, као и превођење с других језика на српски језик и обрнуто.
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице прати, аналитички сагледава стање у области заштите и остваривања људских права
и права националних мањина - националних заједница, те предлаже предузимање мера у тој
области.
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице у области службене употребе језика и писама, правосудног испита, државног
стручног испита, судских тумача, експропријације и печата, у складу са законом, обавља
послове државне управе, који су законом поверени органима АП Војводине.
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице припрема акта за Скупштину и Покрајинску владу у областима из свога делокруга,
ако је за то овлашћен посебним прописом.
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком
или другим прописом поверено.
Унутрашња организација Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и
националне мањине - националне заједнице, извршена је у складу са чланом 197. Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, број 21/16) и чланом 30. Покрајинске скупштинске oдлуке о покрајинској управи
("Службени лист АПВ", број 37/14 и 54/14-др.одлука, 37/16). Наведеним Правилником,
утврђена је унутрашња организација и систематизација радних места, унутрашње јединице и
послови који се у њима обављају, као и укупан број систематизованих радних места у
Секретаријату, за 89 запослених.
У Секретаријату се као основне унутрашње јединице образујe пет сектора:
1. Сектор за образовање;
2. Сектор за прописе;
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3. Сектор за управу;
4. Сектор за националне мањине-националне заједнице и преводилачке послове;
5. Сектор за материјално-финансијске послове.
У Секретаријату се образује Одељење за заједничке послове, као ужа унутрашња јединица ван
сектора.
Ван унутрашњих јединица je радно место подсекретарa.
ДЕЛОКРУГ УНУТРАШЊИХ ЈЕДИНИЦА
У Сектору за образовање обављају се послови: општи правни, управни, статистичкоевиденциони, студијско–аналитички у области предшколског, основног и средњег образовања
и васпитања и ученичког стандарда, неформалног образовања одраслих и образовања
националних мањина-националних заједница; утврђивања мреже средњих школа и мреже
установа ученичког стандарда; давања сагласности на акт о мрежи основних школа, који
доноси скупштина јединице локалне самоуправе; давања сагласности на организовање
издвојеног одељења ван седишта установе предшколског, основног и средњег образовања и
васпитања (у даљем тексту: установе образовања и васпитања); давања сагласности на
оснивање заједничке стручне службе за све основне школе на територији општине;
верификације установa образовања и васпитања; давања сагласности на одлуку о проширењу
делатности установa образовања и васпитања; утврђивања испуњености услова за рад и
одлучивања о забрани рада установа ученичког стандарда; давања сагласности на акт о
организацији и систематизацији послова установа ученичког стандарда; давања сагласности на
одлуку органа управљања о промени назива или седишта установе образовања и васпитања;
давања или одбијања сагласности на одлуку о избору односно разрешењу директора установе
образовања и васпитања; именовања привременог органа управљања установом образовања
и васпитања; постављања вршиоца дужности директора установе образовања и васпитања;
именовања и разрешења чланова управног одбора у установама ученичког стандарда;
именовања и разрешења директора установе ученичког стандарда; послови инспекцијског
надзора над радом установа образовања и васпитања на територији Покрајине; послови
инспекцијског надзора и надзора над законитошћу рада установа ученичког стандарда;
припреме и планирања уписа у први разред средње школе; прописивања школског календара
основног и средњег образовно-васпитног рада; давања одобрења о начину надокнаде
пропуштеног рада у школи уколико дође до прекида у образовно-васпитном раду; давања
мишљења у поступку доношења наставних планова и програма; доношења наставних програма
и одобравања уџбеника и наставних средстава за језике националних мањина; доношења
наставних планова и програма споразумно са надлежним министром и одобравања уџбеника и
наставних средстава за поједине предмете од интереса за националне мањине; давања
сагласности за реализацију наставе и остваривање школског програма на језицима
националних мањина за мање од 15 ученика; утврђивања услова за регресирање превоза
ученика у међуградском саобраћају; управни и статистичко-евиденциони послови признавања
страних школских исправа о стеченом основном и средњем васпитању и образовању;
остваривања међурегионалне просветне сарадње са установама образовања у иностранству;
суфинансирања пројеката у области образовања и васпитања;израђивања пројеката и
учествовања у изради пројеката чијом се реализацијом доприноси развоју области
образовања; остваривања сарадње са установама образовања и васпитања и установама
ученичког стандарда, са републичким органима, органима покрајинске управе и органима
јединица локалне самоуправе.
У Сектору за образовање уже унутрашње јединице су:
3




Одељење за област образовања и правне послове у области образовања, у
оквиру којег се налази Одсек за образовање
Одељење за инспекцијски надзор у области образовања.

У Сектору за прописе обављају се обављају се нормативно-правни и студијскоаналитички послови који се односе на припрему аката за Скупштину AП Војводине и
Покрајинску владу у областима које су у делокругу Секретаријата, као и аката чије припремање
није у делокругу других органа покрајинске управе; опште правни и административни послови
у вези са уређивањем и издавањем "Службеног листа АПВ", публиковањем појединих прописа
на језицима који су у службеној употреби у органима Аутономне покрајине Војводине (у даљем
тексту: АП Војводина); давање мишљења Скупштини АПВ и Покрајинској влади на акте које
припремају други овлашћени предлагачи, са становишта усклађености аката са другим
прописима и правним системом и са становишта правног нормирања; остварује се сарадња са
републичким органима, органима покрајинске управе и органима јединица локалне
самоуправе; послови решавања по жалбама у управним стварима у области експропријације
непокретности на територији АП Војводине, послови у вези са издавањем „Службеног листа
АПВ“, студијско-аналитички послови давања сагласности на садржину и изглед печата органа и
правних лица која врше јавна овлашћења; правни и административни послови у области
радних односа, правни, студијско-аналитички послови из делокруга Сектора.
У Сектору за прописе образујe се ужа унутрашња јединица:
 Одељење за прописе и послове управе, у оквиру којег се налази Одсек за
прописе

У Сектору за управу обављају се управни, општи правни, студијско-аналитички и
статистичко-евиденциони послови који се односе на полагање државног стручног испита;
правосудног испита; испита за лиценцу за наставнике, васпитаче и стручне сараднике у
установама образовања и васпитања; испита за секретаре установа образовања и васпитања;
испита за директоре установа образовања и васпитања; проверу знања из страног језика и
језика националних мањина – националних заједница који су у службеној употреби у раду
органа Покрајине и послови у вези са сталним судским тумачима, као и и материјалнофинансијски послови из делокруга Сектора; послови решавања по жалбама у управним
стварима у области експропријације непокретности на територији АП Војводине;
информатички и административни послови планирања, примене информационокомуникационих технологија у раду Секретаријата; планирања, израде и увођења нових
система у рад Секретаријата; предлагања и учешћа у изради и реализацији стратешких планова
примене информационо-комуникационих технологија и учествовању у развоју и реализацији
пројеката еУправе на покрајинском нивоу; израде и ажурирања званичне веб презентације
Секретаријата; развоја и одржавања мањих апликација за потребе Секретаријата; обезбеђење
и одржавање хардвера и софтвера радних станица у Секретаријату у сарадњи са за то
надлежном организационом јединицом службе задужене за заједничке послове покрајинских
органа; техничку подршку корисницима у Секретаријату; прате и примењују закони, други
прописи, стандарди у области информационих технологија и еУправе у делокругу рада
Секретаријата и остварује се сарадња са републичким органима, органима покрајинске управе,
органима јединице локалне самоуправе.
У Сектору за управу образују се уже унутрашње јединице:
 Одељење за испите
 Одсек за информатичке послове и развој пројеката еУправе
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У Сектору за националне мањине-националне заједнице и преводилачке послове
обављају се: опште правни, студијско-аналитички и административни послови у области
остваривања, заштите и унапређења људских и мањинских права у Покрајини; припреме и
спровођења пројеката у области културе, образовања, информисања, службене употребе
језика и писама, одржавања међурегионалних веза, очување и неговање међунационалне
толеранције, као и послови из других области од значаја за остваривање права националних
мањина – националних заједница; сарадњу и помоћ удружењима грађана, припадника
мањинских националних заједница и другим удружењима грађана чији су пројекти усмерени
на остваривање људских и мањинских права и на очување и неговање међунационалне
толеранције; сарадње са националним саветима мањинских националних заједница; сарадње
са научним и другим институцијама које се баве изучавањем и праћењем остваривања
људских и мањинских права; сарадње са органима надлежним за област људских и мањинских
права, органима покрајинске управе и органима јединица локалне самоуправе при вршењу
послова из делокруга Сектора; послови лекторисања и послови превођења на језике
националних мањина – националних заједница који су у службеној употреби у органима
Покрајине и на енглески језик, као и обратно: прописа и других аката, аката који се објављују у
"Службеном листу Аутономне покрајине Војводине" (у даљем тексту: "Службени лист АПВ"),
билтена и публикација за потребе Покрајинске владе и Скупштине Аутономне покрајине
Војводине (у даљем тексту: Скупштина), текстова из дневних и недељних новина, периодичних
часописа, публикација и других материјала; симултаног превођења седница Скупштине и
консекутивног превођења при међурегионалним контактима.
У Сектору за националне мањине-националне заједнице и преводилачке послове
образују се уже унутрашње јединице:









Одељење за остваривање права националних мањина-националних заједница
Одељење за преводилачке послове, у оквиру којег се налазе:
Одсек за стране језике
Група за мађарски језик
Група за русински језик
Група за словачки језик
Група за румунски језик
Група за послове лекторисања и хрватски језик

У Сектору за материјално-финансијске послове обављају се материјално-финансијски
послови за потребе Секретаријата и са њима повезани студијско-аналитички, рачуноводствени
и административни послови, који се односе на: израду предлога буџета Секретаријата,
годишњег финансијског плана Секретаријата, кварталних планова и извештаја о извршењу
финансијских планова Секретаријата; инвестиционо и текуће одржавање установа у области
образовања на територији Покрајине, односно израду планова инвестиционог и текућег
одржавања установа у области образовања и реализацију тих планова; планирање и анализу
финансирања установа у области образовања и учествовање у изради финансијских извештаја
о финансирању установа у области образовања; извршење финансијских обавеза
Секретаријата односно спровођење поступака доделе буџетских средстава крајњим
корисницима; послови из области јавних набавки за потребе Секретаријата; учествовање у
изради финансијских планова и извештаја о финансирању индиректних корисника у области
образовања; организовање интерне контроле наменског коришћења буџетских средстава;
организовање контроле наменског коришћења буџетских средстава од стране крајњих
корисника; остваривање сарадње са републичким органима, органима покрајинске управе и
органима јединица локалне самоуправе.
У Сектору за материјално-финансијске послове, уже унутрашње јединице су:
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Одељење за материјално-финансијске послове у области образовања;
Одсек за материјално-финансијске послове;

Ван сектора је Одељење за заједничке послове у коме се обављају стручни послови
који се односе на обезбеђивање јавности рада Секретаријата, праћење медијских садржаја
који су од значаја за рад секретаријата, комуникација са представницима медија, послови
координације са кабинетом председника Покрајнске владе, послови који се односе на
међусобну координацију рада унутрашњих организационих јединица Секретаријата, послови
који се односе на координацију рада са националним саветима националних мањина у области
остваривања права на образовање на језицима мањинских националних заједница послови
обраде закључака и бележака са састанака покрајинског секретара те Колегијума као стручносаветодавног тела Секретаријата, послови организовања састанака секретара, послови
припреме и организовања посета секретара локалним самоуправама и установама на
територији Аутономне покрајине Војводине, послови у вези са међурегионалном сарадњом из
делокруга Секретаријата, обављају се правни, управно-правни, студијско аналитички,
административни и пратећи помоћно-технички послови за потребе покрајинског секретара у
извршавању његових обавеза као члана Покрајинске владе и покрајинског секретара, обављају
се стручни послови који се односе на обезбеђивање јавности рада Секретаријата, послови који
се односе на међусобну координацију рада унутрашњих организационих јединица
Секретаријата, послови обраде закључака и бележака са састанака покрајинског секретара те
Колегијума као стручно-саветодавног тела Секретаријата, послови организовања састанака
секретара, послови припреме и организовања посета секретара локалним самоуправама и
установама на територији Аутономне покрајине Војводине, послови у вези са
међурегионалном сарадњом из делокруга Секретаријата.

Приказ радних места службеника на положају:
1.

Подсекретар (прва група) ....................................................................

1

Помоћник покрајинског секретара (друга група)……………………………
....................................
У К У П Н О ...........................................................................................................................

5

2.

6

Приказ радних места извршилаца разврстаних у звања:
Број радних
места
1.

Број извршилаца

9

9

2.

Виши саветник ……………………………………………
извр____и…………………………..................
Самостални саветник……………………………………

18

18

3.

Саветник..........................................................

28

47

4.

Млађи саветник..............................................

5

5

5.

Сарадник.......................................................... 2
3
..
Виши референт……………………………………………. 7
7
референт..........................................................
Приказ броја радних места намештеника разврстаних у врсте:
......

6.

1.

Намештеник (четврта врста)………………………….....................................
6

1

У К У П Н О .......................................................................................................................

90

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА,ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне
заједнице остварује додатна средства у оквиру делатности индиректног корисника у својој
надлежности –Педагошког завода Војводине.
Извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника на економској
класификацији 742331 – Приходи који својом делатношћу остваре органи АП Војводине у
износу од 2.084.000,00 динара Педагошки завод Војводине остварује од корисника услуга
обављањем послова из своје надлежности.
Извор финансирања 13 06 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна
средства на економској класификацији 321311 – Нераспоређени вишак прихода и примања из
ранијих година у износу од 320.616,86 динара представља остварени суфицит по Завршном
рачуну Педагошког завода Војводине за 2016. годину.
Правни основ за стицање наведених додатних средстава Педагошког завода Војводине је члан
21. став 1. тачка 4. а у вези са чланом 166. став 3. Закона о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'' број 72/09, 52/11,55/13, 35/15 – аутентично тумачење,
68/15 и 62/16 – одлука УС) као и члан 3. Одлуке о оснивању Педагошког завода Војводине
(''Службени лист АПВ'', број 14/03).
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
Раздео 9
СЕКТОР 06: Опште услуге јавне управе
Укупно планирана средства 113.354.846.54 динара

Програм 0606 Подршка раду органа јавне управе
Укупно планирана средства 15.200.000,00 динара
Програмска активност 06061003 „Издавање Службеног листа АП Војводине“
Укупно планирана средства 15.200.000,00 динара
Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи
Економска класификација 423 - Услуге по уговору – 15.200.000,00 динара


Економска класификација 4234 - Услуге информисања – 15.200.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета – 15.200.000,00 динара
Из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета укупно планирана средства износе
15.200.000,00 динара за услуге штампања Службеног листа АП Војводине.
Од планираних средстава износ од 1.550.120,00 динара са ПДВ-ом односи се на уговорне
обавезе из 2016. године.
Укупна вредност планиране набавке са ПДВ-ом за преузимање уговорне обавезе у 2017.
години износи 17.749.880,00 динара. Од наведеног износа за 2017. годину планира се износ од
13.649.880,00 динара, док остатак од 4.100.000,00 представља износ који ће доспети на
плаћање у 2018. години.
Потписивање уговора за временски период који прелази из једне буџетске године у други је
неопходно због потребе извршавања обавеза и послова Секретаријата у континуитету. За
преузимање обавеза по основу вишегодишњег уговора добијена је сагласност покрајинског
секретаријата за финансије бр. 102-401-1-2017-01-3 од 11.01.2017. године.
Програм 0607. Систем државне управе
Укупно планирана средства 96.571.428,30 динара
Програмска активност 06071001 Организација и спровођење државног стручног испита
Укупно планирана средства 6.200.000,00 динара
Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи
Економска класификација 423 - Услуге по уговору – 5.700.000,00 динара


Економска класификација 4235 - Стручне услуге – 5.700.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета – 5.700.000,00 динара
Планирана средства у износу од 5.700.000,00 динара предвиђена су за услуге чланова и
испитивача у испитним комисијама за полагање државног стручног испита, за лица која
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учествују у организацији и спровођењу испита, а која су именована по основу решења
покрајинског секретара за управу и друго.
Економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери – 500.000,00 динара


Економска класификација 4651 – Остале текуће дотације и трансфери –500.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета – 500.000,00 динара
Средства у износу од 500.000,00 динара, из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета,
планирана су за исплату умањења других сталних примања запослених у складу са Законом о
привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других
сталних примања код корисника јавних средстава.
Програмска активност 06071004 Администрација и управљање
Укупно планирана средства 90.371.428,30 динара
Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи
Економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – 59.484.182,70
динара


Економска класификација 4111 – Плате, додаци и накнаде запослених –59.484.182,70
динара

01 00 Приходи из буџета –59.484.182,70 динара
Средства у износу од – 59.484.182,70 динара из извора финансирања 01 00 - Приходи из
буџета планирана су за плате, додатке и накнаде запослених у складу са важећим прописима.
Економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца – 10.647.668,70
динара


Економска класификација 4121 - Допринос за пензијско и инвалидско осигурање –
7.138.101,92 динара

01 00 Приходи из буџета – 7.138.101,92 динара
Износ у висини од 7.138.101,92 динара из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета
планирана су у складу са прописаним доприносима за пензијско и инвалидско осигурање на
плате запослених, које се обрачунавају на терет послодавца.


Економска класификација 4122 - Допринос за здравствено осигурање – 3.063.435,41 динара

01 00 Приходи из буџета – 3.063.435,41 динара
Износ у висини од 3.063.435,41 динара из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета
планирана су у складу са прописанoм стопом доприноса за здравствено осигурање, којa се
обрачунава на бруто основицу плате.
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Економска класификација 4123 - Допринос за незапосленост – 446.131,37 динара

01 00 Приходи из буџета – 446.131,37 динара
Износ у висини од 446.131,37 динара из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета
планира се на име доприноса за незапосленост по прописаној стопи.
Економска класификација 413 - Накнаде у натури – 1.073.941,14 динара
 Економска класификација 4131 - Накнаде у натури –1.073.941,14 динара
01 00 Приходи из буџета – 1.073.941,14динара
Планирани износ из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета у износу од 1.073.941,14
динара служиће првенствено за трошкове набавке маркица за превоз у градском, приградском
и међумесном саобраћају за долазак и одлазак на посао, али и за остале предвиђене накнаде у
натури попут поклона за Нову годину за децу запослених радника у секретаријату и друге
накнаде у натури.
Економска класификација 414 - Социјална давања запосленима – 2.716.581,76 динара


Економска класификација 4141 - Исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет
фондова –1.100.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета – 1.100.000,00 динара
Планирани износ из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета у висини од 1.100.000,00
динара намењен је за исплату накнада за време одсуствовања са посла, односно боловање
преко 30 дана, породиљско боловање, инвалидност рада другог степена и друго.


Економска класификација 4143 - Отпремнине и помоћи – 1.466.581,76 динара

01 00 Приходи из буџета –1.466.581,76 динара
Средства у износу од 1.466.581,76 динара из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета
планирају се за отпремнине приликом одласка у пензију за запослене који испуњавају условe
за одлазак у пензију, за исплату отпремнина за технолошки вишак и за помоћ у случају смрти
запосленог или члана уже породице.


Економска класификација 4144 - Помоћ у медицинском лечењу запосленог или
члана уже породице и друге помоћи запосленом – 150.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета – 150.000,00 динара
Износ средстава предвиђен је за помоћ у медицинском лечењу запослених или чланова уже
породице и друге помоћи запосленом из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета
износи 150.000,00 динара.
Економска класификација 415 – Накнаде трошкова за запослене -2.240.671,42 динара


Економска класификација 4151 – Накнаде трошкова за запослене – 2.240.671,42
динара
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01 00 Приходи из буџета – 2.240.671,42 динара
У оквиру средстава накнаде за запослене планиране су исплате у висини од укупно 2.240.671,42
динара из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета, које се односе на превоз запослених
на посао и са посла, а који накнаду за превоз примају у готовини, као и друге накнаде.
Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи – 242.000,00
динара


Економска класификација 4161 – Награде запосленима и остали посебни расходи –
242.000,00 динара


01 00 Приходи из буџета – 242.000,00 динара
Средства у износу од 242.000,00 планирана су за награде запосленима - јубиларне награде-за
запосленe који то право стичу у 2017. години и остале расходе.
Економска класификација 421 - Стални трошкови – 409.000,00 динара


Економска класификација 4211 - Трошкови платног промета и банкарских услуга –
9.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета – 9.000,00 динара
Средства у износу од 9.000,00 динара планирана су за исплату трошкова платног
промета, oдносно трошкова банкарских услуга и платног промета.


Економска класификација 4216 – Закуп имовине и опреме – 400.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета – 400.000,00 динара
Средства у износу од 400.000,00 динара планирана су закуп имовине и опреме у вези са
учешћем Секретаријата на сајмовима и друго.

Економска класификација 422 - Трошкови путовања – 500.000,00 динара


Економска класификација 4221 - Трошкови службених путовања у земљи –
500.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета –500.000,00 динара
Средства у износу од 500.000,00 динара односе се на исплату дневница, трошкова
превоза, смештаја на службеном путу у земљи, коришћења сопственог возила и остале
трошкове пословних путовања у земљи.
Економска класификација 423 - Услуге по уговору – 3.650.000,00 динара


Економска класификација 4233 - Услуге образовања и усавршавања запослених – 350.000,00
динара
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01 00 Приходи из буџета –350.000,00 динара
Износ од 350.000,00 динара планиран је из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета и
то за стручно усавршавање и образовање запослених и за плаћање стручних услуга за потребе
запослених (курсеви, семинари, стручна саветовања, обуке и др.).


Економска класификација 4234 - Услуге информисања – 700.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета – 700.000,00 динара
Планирана средства односе се на плаћање услуга у вези информисања јавности (објаве
тендера и информативних огласа) за потребе Секретаријата.
Од планираних средстава износ од 226.600,20 динара са ПДВ-ом односи се на уговорне
обавезе из 2016. године.
Укупна вредност набавке са ПДВ-ом за преузимање уговорне обавезе у 2017. години износи
873.399,80 динара. Од наведеног износа за 2017. годину планира се износ од 473.399,80
динара, док остатак од 400.000,00 представља износ који ће доспети на плаћање у 2018.
години.
Потписивање уговора за временски период који прелази из једне буџетске године у други је
неопходно због потребе извршавања обавеза и послова Секретаријата у континуитету.
За преузимање обавеза по основу вишегодишњег уговора добијена је сагласност покрајинског
секретаријата за финансије бр. 102-401-1-2017-01-3 од 11.01.2017. године.


Економска класификација 4235 - Стручне услуге – 2.500.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета – 2.500.000,00 динара
Планирана у износу од 2.500.000,00 динара предвиђена су за одређене стручне услуге (уговор
о привременим и повременим пословима, уговору о делу, ауторски хонорари и друго).


Економска класификација 4239 - Остале опште услуге – 100.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета – 100.000,00 динара
Средства су планирана из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета за остале опште
услуге по уговору у вези реализације послова Секретаријата.
Економска класификација 424 - Специјализоване услуге – 135.000,00 динара


Економска класификација 4242 - Услуге образовања, културе и спорта – 10.000,00
динара

01 00 Приходи из буџета – 10.000,00 динара
Износ из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у висини од 10.000,00 динара
планиран је за трошкове услуга образовања и друге услуге.


Економска класификација 4249 - Остале специјализоване услуге – 125.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета – 125.000,00 динара
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Износ из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета планиран је у висини од 125.000,00
динара за остале специјализоване услуге.
Економска класификација 426 - Материјал – 25.000,00 динара


Економска класификација 4261 - Административни материјал – 25.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета – 25.000,00 динара
Средства у износу од 25.000,00 динара планирана су за набавку административног материјала
(цвеће, канцеларијски материјал, и друго) и осталог административног материјала.
Економска класификација 444 - Пратећи трошкови задуживања – 1.000,00 динара


Економска класификација 4442 – Казне за кашњење – 1.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета – 1.000,00 динара
Средства у износу од 1.000,00 динара, из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета,
предвиђена су за издатке за накнаду трошкова односно казни због неблаговремених
измиривања доспелих обавеза за плаћање, као иницијална средства.
Економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери –9.001.382,58 динара


Економска класификација 4651 – Остале текуће дотације и трансфери – 9.001.382,58
динара

01 00 Приходи из буџета – 9.001.382,58 динара
Средства у износу од 7.957.231,99 динара, из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета,
планирана су за исплату умањења зарада запослених у складу са Законом о привременом
уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања
код корисника јавних средстава(„Сл.гласник РС“ број 116/2014). Средства у износу од
1.044.150,59 динара, из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета, планирана су за
учешће у финансирању зараде особа са инвалидитетом, за професионалну рехабилитацију и
запошљавање особа са инвалидитетом или социјалном предузећу и организацији у 2017.
години
Економска класификација 482 - Порези, обавезне таксе, казне и пенали – 75.000,00 динара


Економска класификација 4821 – Остали порези – 10.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета – 10.000,00 динара
Планирана средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета износе 10.000,00
динара за остале порезе.


Економска класификација 4822 – Обавезне таксе – 15.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета – 15.000,00 динара
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Планирана средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета износе 15.000,00
динара, а служе за измирење обавеза по основу републичких, покрајинских и општинских
такси.


Економска класификација 4823 – Новчане казне и пенали – 50.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета – 50.000,00 динара
Планирана средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у висини од 50.000,00
динара обезбеђују се за новчане казне и пенале.
Економска класификација 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова – 150.000,00
динара


Економска класификација 4831 - Новчане казне и пенали по решењу судова –
150.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета – 150.000,00 динара
Планирана средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у износу од 150.000,00
динара намењена су за трошкове у случају вођења судских спорова.
Економска класификација 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа- 20.000,00 динара


Економска класификација 4851- Накнада штете за повреде или штету нанету од
стране државних органа – 20.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета – 20.000,00 динара
Планирана средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета износе 20.000,00
динара и неопходна су за покриће трошкова ради накнаде штете приликом пружања услуга у
вези појединих активности за које је Секретаријат задужен (давање сагласности на садржину и
изглед печата органа и правних лица која врше управна овлашћења, а имају седиште на
територији Покрајине, ближе уређивање садржине и изгледа печата покрајинских органа
јединице локалне самоуправе и правних лица која врше управна овлашћења, а имају седиште
на територији Покрајине, вођење регистра сталних судских тумача и друго.).

Програм 0609 Е-управа
Укупно планирана средства 1.583.418,24 динара
Пројекат 06094003 Пројекат „Имплементација софтвера за подршку превођења (CAT TOOLS)
Укупно планирана средства 1.583.418,24 динара
Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи
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Економска класификација 423 – Услуге по уговору – 391.582,08 динара


Економска класификација 4232 – Компјутерске услуге – 297.959,04 динара

01 00 Приходи из буџета –297.959,04 динара
Износ од 297.959,04 динара планирано је из извора финансирања 0100 – Приходи из буџета и
то за услуге одржавања софтвера за превођење.


Економска класификација 4233 - Услуге образовања и усавршавања запослених –
93.623,04 динара

01 00 Приходи из буџета –93.623,04 динара
Износ од 93.623,04 динара планиран је из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета и то
за стручно усавршавање и образовање запослених и за плаћање стручних услуга за потребе
запослених (курсеви, страни језици,семинари и др.).
Економска класификација 515 – Нематеријална имовина- 1.191.836,16 динара


Економска класификација 5151 - Нематеријална имовина-1.191.836,16 динара

01 00 Приходи из буџета – 1.191.836,16 динара
Планирана средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета износе
1.191.836,16 динара. Средства су планирана за куповину компјутерских софтвера, лиценци и
друго за потребе пројекта.
СЕКТОР 10: Људска права и грађанско друштво
Укупно планирана средства 129.621.700,00 динара
Програм 1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Укупно планирана средства 129.621.700,00 динара
01 00 Приходи из буџета – 129.621.700,00 динара
Програмска активност 10011003 Подршка организацијама етничких заједница у АП
Војводини
Укупно планирана средства 31.000.000,00 динара

Функционална класификација – 840 – Верске и остале услуге заједнице
Економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама-31.000.000,00 динара


Економска класификација 4819- Дотације осталим непрофитним институцијама31.000.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета – 31.000.000,00динара
Укупно планирана средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета за дотације
организацијама етничкх заједница износе 31.000.000,00 динара за подршку у виду дотације
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организацијама етничких заједница за суфинансирање редовне делатности, пројеката и
организовање манифестација, као и набавку опреме и инвестициона улагања организација
етничких заједница.
Средства се додељују путем Конкурса за дотације организацијама етничких заједница, на
Конкурс се могу пријавити организације и удружења (непрофитне организације) припадника
етничких заједница са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине, чија се
делатност заснива на очувању и неговању националног и културног идентитета или чија се
делатност заснива на очувању и унапређењу међунационалне толеранције.
Програмска активност 10011004 Подршка раду националних савета националних мањина
Укупно планирана средства 60.100.000,00 динара
Функционална класификација – 840 – Верске и остале услуге заједнице
Економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама-60.100.000,00 динара


Економска класификација 4819- Дотације осталим непрофитним институцијама60.100.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета – 60.100.000,00 динара
Планирана средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета износе 60.100.000,00
динара.
Од укупно планираних средстава износ од 47.100.000,00 динара планирана су за финансирање
трошкова редовне делатности националних савета националних мањина, а износ од
13.000.000,00 динара планирана су за финансирање развојне делатности националних савета
која подразумева финансирање рада установа, фондација, привредних друштава и
организација, чији је оснивач или суоснивач национални савет, установа, фондација,
привредних друштава и других организација чија су оснивачка права делимично или у целини
пренета на национални савет.
Планирана средства распоређују се националним саветима националних мањина са седиштем
на територији АП Војводине, и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Национални савет мађарске националне мањине
Национални савет словачке националне мањине
Национални савет румунске националне мањине
Национални савет русинске националне мањине
Национални савет украјинске националне мањине
Национално вијеће хрватске националне мањине
Национални савет буњевачке националне мањине
Национални савет македонске националне мањине
Национални савет немачке националне мањине.
Националног савета чешке националне мањине
Националног савета ашкалијске националне мањине
Националног савета египатске националне мањине
Националног савета грчке националне мањине.
Националног савета црногорске националне мањине
Национални савет ромске националне мањине

Програмска активност 10011005 Развој вишејезичности на територији Аутонимне
покрајине Војводине
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Укупно планирана средства 10.110.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета – 10.110.000,00 динара
Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи
Економска класификација 423 - Услуге по уговору – 100.000,00 динара


Економска класификација 4235 - Стручне услуге – 100.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета – 100.000,00 динара
Планирана средства у износу од 100.000,00 динара предвиђена су за услуге чланова и
испитивача у испитним комисијама за полагање језичког испита испит као начина провере
знања страног језика и језика мањинских националних заједница за рад у органима локалне
самоуправе и органима покрајинске управе и за лица која учествују у организацији и
спровођењу испита, а која су именована по основу решења покрајинског секретара за управу и
друго.
Економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти – 10.000.000,00 динара


Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти –
10.000.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета – 10.000.000,00 динара
Средства у износу од 10.000.000,00 динара планирана су за делимично финансирање из буџета
АП Војводине обавеза које органи локалне самоуправе нису у могућности да самостално у
целости финансирају.
Средства се додељују за финансирање, односно учешћа у финансирању:
- оспособљавања запослених у органима и организацијама у чијем раду су у службеној
употреби језици и писма националних мањина , да се користе језиком националне
мањине који је утврђен као језик у службеној употреби, а нарочито на радним местима
на којима се остварује контакт са странкама (учешћем на курсевима, семинарима и
другим начинима организованим у ту сврху) и за развој система електронске управе за
рад у условима вишејезичности (унапређење интернет портала и друго);
- трошкова израде и постављања табли са називом органа и организација, називом
насељеног места на путним правцима, називом улица и тргова исписаних и на језицима
националних мањина који су у службеној употреби у општини, граду и насељеном
месту, за штампање двојезичних или вишејезичних образаца, као и за штампање
службених гласила и других јавних публикација.
Економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери – 10.000,00 динара


Економска класификација 4651 – Остале текуће дотације и трансфери – 10.000,00
динара

01 00 Приходи из буџета – 10.000,00 динара
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Средства у износу од 10.000,00 динара, из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета,
планирана су за исплату умањења других сталних примања запослених у складу са Законом о
привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других
сталних примања код корисника јавних средстава.
Пројекат 10011006 Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини
Укупно планирана средства 26.411.700,00 динара
Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи
Економска класификација 422 – Трошкови путовања- 200.000,00 динара


Економска класификација 4221- Трошкови службених путовања у земљи-200.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета – 200.000,00 динара
Планирана средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета износе
200.000,00 динара односе се на трошкове службених путовања у земљи - трошкови дневница,
смештаја, исхране, превоза и других трошкова приликом обиласка општина на територији АП
Војводине у којима ће се организовати спортска такмичења, надметања ученика, изложбе и
друго у вези реализације планираних потпројеката у оквиру пројекта.
Економска класификација 423– Услуге по уговору-4.150.000,00 динара


Економска класификација 4234- Услуге информисања-650.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета –650.000,00 динара
Планирана средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета износе 650.000,00
динара која се предвиђају за трошкове услуга информисања јавности, односе са јавношћу и
медијске услуге за продукцију и емитовање програма, као и промотивних и едукативних и видео
и радио клипова и друго у вези са планираним потпројектима у оквиру пројекта.


Економска класификација 4239- Остале опште услуге-3.500.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета – 3.500.000,00 динара
Планирана средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета износе 3.500.000,00
динара и односе се на издатке за услуге организације едукативних путовања, пореза на друге
приходе, услуге истраживања у оквиру пројекта „Афирмација мултикултурализма и толеранције
у Војводини“ и за остале опште услуге у складу са специфичностима пројектних активности.
Економска класификација 463– Трансфери осталим нивоима власти - 4.450.000,00 динара


Економска класификација 4631- Текући трансфери осталим нивоима власти –
4.450.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета –4.450.000,00 динара
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Планирана средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета износе 4.450.000,00
динара и планирана су за накнаду трошкова учешћа и организација активности образовних и
васпитно-образовних установа, локалних самоуправа и других институција и установа у вези
пројекта „Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини“.
Економска класификација 481– Дотације невладиним организацијама- 17.611.700,00 динара


Економска класификација 4819- Дотације осталим непрофитним институцијама –
17.611.700,00 динара

01 00 Приходи из буџета – 17.611.700,00 динара
Планирана средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета износе
17.611.700,00 динара и предвиђена су за дотације непрофитним организацијама за пројекте и
активности који имају за циљ очување и афирмацију мултикултуралности, интеркултуралности,
вишејезичности, као и неговање и развијање духа међуетничке толеранције у АП Војводини, а
расподела средстава врши се на основу спроведеног Конкурса за доделу средстава.
Пројекат 10014007 Пројекат „Декада инклузије Рома“
Укупно планирана средства 2.000.000,00 динара
Функционална класификација – 840 – Верске и остале услуге заједнице
Економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама-2.000.000,00 динара


Економска класификација 4819- Дотације осталим непрофитним институцијама2.000.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета –2.000.000,00 динара
Средства у износу од 2.000.000,00 динара из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета,
планирана су за реализацију афирмативних мера и процеса за инклузију Рома у 2017. години.
Средства се додељују путем Конкурса за суфинансирање пројеката усмерених на реализацију
афирмативних мера и процеса за интеграцију Рома.
СЕКТОР 16: Судство и правни систем
Укупно планирана средства 13.660.000,00 динара
Програм 1602 Уређење и управљање у систему правосуђа
Укупно планирана средства 13.660.000,00 динара
Програмска активност 16021001 Организација и спровођење правосудног испита и испита
за судске тумаче
Укупно планирана средства 13.660.000,00 динара
Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи
Економска класификација 423 - Услуге по уговору – 12.600.000,00 динара


Економска класификација 4235 - Стручне услуге – 12.600.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета – 12.600.000,00 динара
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Планирана средства у износу од 12.600.000,00 динара предвиђена су за услуге чланова
и испитивача у испитним комисијама за полагање правосудног испита и испита за судске
тумаче, за лица која учествују у организацији и спровођењу испита, а која су именована по
основу решења покрајинског секретара за управу и друго.
Економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери – 1.060.000,00 динара


Економска класификација 4651 – Остале текуће дотације и трансфери – 1.060.000,00
динара

01 00 Приходи из буџета – 1.060.000,00 динара
Средства у износу од 1.060.000,00 динара, из извора финансирања 01 00 – Приходи из
буџета, планирана су за исплату умањења других сталних примања запослених у складу са
Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и
других сталних примања код корисника јавних средстава.
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ПРОГРАМ 2001 – УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА
Функционална класификација - 980
Образовање некласификовано на другом месту
На ПРОГРАМУ 2001- Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система
планирана су средства за 2017. годину у укупном износу од 80.114.181,53 динара и то из извора
финансирања:
 01 00 – Приходи из буџета 79.694.181,53 динара и
 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 420.000,00 динара.
ПРОГРАМ 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система обухвата следеће
програмске активности:
ПРОГРАМСКА АКТИВНООСТ 2001 1001 – АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР
67.104.181,53 динара
Економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде и накнаде запослених (зараде)
42.496.342,75 динара


Економска класификација 4111 – Плате, додаци и накнаде запослених
42.496.342,75 динара
01 00 Приходи из буџета 42.496.342,75 динара

Средства у износу од 42.496.342,75 динара из извора финансирања 01 00 – Приходи из
буџета намењена су за плате, додатке и накнаде запослених у складу са важећим прописима.
Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца – 7.606.845,35
динара
•
Економска класификација 4121 –Допринос за пензијско и инвалидско
осигурање – 5.099.561,13 динара
01 00 Приходи из буџета – 5.099.561,13 динара
Средства у износу од 5.099.561,13 динара из извора финансирања 01 00 - Приходи из
буџета у складу су са прописанoм стопом доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, који
се обрачунава на терет послодавца.
•
Економска класификација 4122 – Допринос за здравствено осигурање –
2.188.561,65 динара
01 00 Приходи из буџета – 2.188.561,65 динара
Средства у износу од 2.188.561,65 динара из извора финансирања 01 00 - Приходи из
буџета у складу су са прописанoм стопом доприноса за здравствено осигурање, којa се
обрачунава на терет послодавца.

•

Економска класификација 4123 – Допринос за незапосленост – 318.722,57

динара
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01 00 Приходи из буџета – 318.722,57 динара
Средства у износу од 318.722,57 динара из извора финансирања 01 00 - Приходи из
буџета у складу су са прописанoм стопом доприноса за незапосленост, којa се обрачунава на
терет послодавца.

Економска класификација 413 – Накнаде у натури – 424.919,68 динара
•

Економска класификација 4131 – Накнаде у натури – 424.919,68 динара

01 00 Приходи из буџета – 424.919,68 динара
Средства у износу од 424.919,68 динара из извора финансирања 01 00 - Приходи из
буџета планирају се за трошкове набавке маркица за превоз у градском саобраћају за долазак
и одлазак на посао, за остале предвиђене накнаде у натури попут поклона за Нову годину за
децу запослених радника у Секретаријату и друге накнаде у натури.

Економска класификација 414 - Социјална давања запосленима – 1.500.000,00 динара
•
Економска класификација 4141 - Исплата накнада за време одсуствовања с
посла на терет фондова – 700.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета – 700.000,00 динара
Средства у износу од 700.000,00 динара из извора финансирања 01 00 - Приходи из
буџета планирају се за исплату накнада за време одсуствовања са посла, односно боловање
преко 30 дана, породиљско боловање, инвалидност рада другог степена и друга социјална
давања.
•

Економска класификација 4143 - Отпремнине и помоћи – 500.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета – 500.000,00 динара
Средства у износу од 500.000,00 динара из извора финансирања 01 00 - Приходи из
буџета планирају се за отпремнине приликом одласка у пензију за запослене који испуњавају
један или оба услова за одлазак у пензију и отпремнине у случају отпуштања са посла и за
помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице.
•
Економска класификација 4144 - Помоћ у медицинском лечењу запосленог или
чланова уже породице и друге помоћи запосленом – 300.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета – 300.000,00 динара
Средства у износу од 300.000,00 динара из извора финансирања 01 00 - Приходи из
буџета планирају се за помоћ у медицинском лечењу запослених или чланова уже породице и
остале помоћи запосленима.
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Економска класификација 415 – Накнаде трошкова за запослене – 1.070.944,85 динара


Економска класификација 4151 - Накнаде трошкова за запослене – 1.070.944,85 динара
01 00 Приходи из буџета – 1.070.944,85 динара

Средства у износу од 1.070.944,85 динара из извора финансирања 01 00 - Приходи из
буџета планирају се за накнаде трошкова за превоз запослених на посао и са посла, а који
накнаду за превоз примају у готовини, као и за остале накнаде трошкова запослених.
Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи –
128.000,00 динара
•
Економска класификација 4161 – Награде запосленима и остали посебни
расходи – 128.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета – 128.000,00 динара
Средства у износу од 128.000,00 динара из извора финансирања 01 00 - Приходи из
буџета планирају су за награде запосленима у виду јубиларних награда за запослене који то
право стичу у 2017. години.
Економска класификација 421 - Стални трошкови – 545.000,00 динара
•

Економска класификација 4214 - Услуге комуникација – 210.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета – 200.000,00 динара и
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 10.000,00 динара
Средства у укупном износу од 210.000,00 динара из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и 13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година, планирају се за
трошкове телефона, интернета, телефакса и остале услуге комуникацијa, као и за услуге поште
и доставе и остале ПТТ услуге.
•

Економска класификација 4216 - Закуп имовине и опреме – 334.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета – 334.000,00 динара
Средства у износу од 334.000,00 динара из извора финансирања 01 00 - Приходи из
буџета планирана су за закуп простора и опреме на сајму образовања у Новом Саду, закуп
простора и опреме у оквиру пројеката у вези са коришћењем ЕУ фондова у области
образовања за 2017. годину као и у вези са другим пројектима чији је носилац Покрајински
секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице.
•

Економска класификација 4219 – Остали трошкови - 1.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета –1.000,00 динара
Средства у висини од 1.000,00 динара предвиђена су за остале трошкове.
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Економска класификација 422 - Трошкови путовања – 504.343,33 динара
•
Економска класификација 4221 - Трошкови службених путовања у земљи –
504.343,33 динара
01 00 Приходи из буџета – 504.343,33 динара
Средства у износу од 504.343,33 динара из извора финансирања 01 00 - Приходи из
буџета планирају се за трошкове службених путовања у земљи и односе се на исплату
трошкова дневница (исхране), трошкова превоза, смештаја на службеном путу у земљи,
накнаде за употребу сопственог возила и остале трошкове за пословна путовања у земљи за
запослене у Секретаријату.
Економска класификација 423 - Услуге по уговору – 5.303.480,41 динара
•

Економска класификација 4231 - Административне услуге – 1.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета – 1.000,00 динара
За остале административне услуге из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета
предвиђено је 1.000,00 динара.
•

Економска класификација 4232 - Компјутерске услуге – 150.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета –150.000,00 динара

За трошкове израдe и одржавања софтвера, одржавање рачунара и остале
компјутерске услуге из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета предвиђено је
150.000,00 динара.
•
Економска класификација 4233 - Услуге образовања и усавршавања запослених
– 300.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета – 300.000,00 динара
Средства у износу од 300.000,00 динара из извора финансирања 01 00 - Приходи из
буџета планирају се за накнаду услуга усавршавања запослених, трошкове котизација за
учешће на семинарима, стручним саветовањима као и за издатке за стручне испите, чланарине
и друге услуге усавршавањa запослених.
•

Економска класификација 4234 - Услуге информисања – 1.760.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета – 1.700.000,00 динара и
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 60.000,00 динара
Планирана средства у укупном износу од 1.760.000,00 динара односе се на плаћање
услуга у вези информисања јавности (објаве тендера и информативних огласа) и односе са
јавношћу, за потребе Секретаријата.
Планирана средства у износу од 1.100.000,00 динара из извора 01 00 Приходи из буџета
односе се на плаћање услуга у вези информисања јавности (објаве тендера и информативних
огласа).Од наведених средстава износ од 738.228,99 динара са ПДВ-ом односи се на уговорне
обавезе из 2016. године чије плаћање ће бити реализовано на терет буџета у 2017. години.
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Укупна вредност набавке са ПДВ-ом за преузимање уговорне обавезе у 2017. години
износи 761.771,01 динара. Од наведеног износа 361.771,01 динара са ПДВ-ом, представља
износ који ће доспети на плаћање у току 2017. године, док остатак од 400.000,00 представља
износ који ће доспети на плаћање у 2018. години.
Потписивање уговора за временски период који прелази из једне буџетске године у
други је неопходно због потребе извршавања обавеза и послова Секретаријата у континуитету.
За преузимање обавеза по основу вишегодишњег уговора добијена је сагласност Покрајинског
секретаријата за финансије бр. 102-401-1/2017-01-3 од 11.01.2017. године.
Планирана средства из извора 01 00 Приходи из буџета и 13 00 Нераспоређен вишак
прихода из ранијих година у износу од 660.000,00 динара односe се на плаћање услуга односа
са јавношћу.
•

Економска класификација 4235 - Стручне услуге – 2.641.480,41 динара

01 00 Приходи из буџета – 2.341.480,41 динара и
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 300.000,00 динара
Средства у укупном износу од 2.641.480,41 динара из извора финансирања 01 00 –
Приходи из буџета и 13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година, планирају се за
стручне услуге (уговоре о привременим и повременим пословима, уговоре о делу, уговоре о
волонтерском раду, уговоре о ауторском хонорару, уговоре о допунском раду и друго).
•
Економска класификација 4236 – Услуге за домаћинство и угоститељство –
50.000,00 динара
Средства у износу од 50.000,00 динара из извора финансирања 01 00 – Приходи из
буџета планирана су за трошкове угоститељских услуга у оквиру реализације пројеката у вези
са ЕУ фондовима као и у вези са другим пројектима чији је носилац Покрајински секретаријат
за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице.
•

Економска класификација 4237 - Репрезентација –400.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета – 400.000,00 динара
Средства у износу од 400.000,00 динара из извора финансирања 01 00 –
Приходи из буџета планирају се за репрезентацију и поклоне.
•

Економска класификација 4239 - Остале опште услуге – 1.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета – 1.000,00 динара
Средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета планирана су, као
иницијална средства, за остале опште услуге за редован рад Секретаријата и износе 1.000,00
динара.
Економска класификација 424 - Специјализоване услуге – 201.000,00 динара
•
Економска класификација 4242 - Услуге образовања, културе и спорта –
200.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета – 200.000,00 динара
25

Износ из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у висини од 200.000,00 динара
планиран је за финансирање пројеката у вези са ЕУ фондовима, пројеката унапређења наставе
за све нивое образовног система у АП Војводини.
•

Економска класификација 4249 - Остале специјализоване услуге – 1.000,00

динара
01 00 Приходи из буџета – 1.000,00 динара
Износ из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у висини од 1.000,00 динара
планиран је за остале специјализоване услуге, као иницијална средства.

Економска класификација 426 - Материјал – 1.531.000,00 динара
•

Економска класификација 4261 - Административни материјал – 30.000,00

динара
01 00 Приходи из буџета – 30.000,00 динара
Средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у износу од 30.000,00
динара планирана су за набавку службене одеће за инспекторе, цвећа, канцеларијског
материјала и осталог административног материјала.
•
Економска класификација 4263 - Материјали за образовање и усавршавање
запослених – 1.450.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета – 1.400.000,00 динара и
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 50.000,00 динара

Средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета и 13 00 Нераспоређен
вишак прихода из ранијих година у износу од 1.450.000,00 динара, планирана су за набавку
стручне литературе за редовне потребе запослених и образовање запослених као и за друге
материјале за образовање.
•
Економска класификација 4266 - Материјали за образовање, културу и спорт –
1.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета – 1.000,00 динара
Средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета планирана су за трошкове
набавке материјала за обављање писмене комуникације са образовним установама у АП
Војводини, као и другим установама од значаја за рад Секретаријата и друго, у износу од
1.000,00 динара.
•
Економска класификација 4268 - Материјали за одржавање хигијене и
угоститељство – 50.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета – 50.000,00 динара
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Средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у износу од 50.000,00
динара планирана су за трошкове материјала за угоститељство у оквиру пројеката у вези са ЕУ
фондовима као и у вези са другим пројектима у области образовања за 2017. годину чији је
носилац Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине националне заједнице.
Економска класификација 444 - Пратећи трошкови задуживања – 1.000,00 динара
•

Економска класификација 4441 - Негативне курсне разлике – 1.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета – 1.000,00
Средства у износу од 1.000,00 динара, из извора финансирања 01 00 – Приходи из
буџета, планирана су за негативне курсне разлике.

Економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери – 5.726.305,16 динара
•
Економска класификација 4651 – Остале текуће дотације и трансфери 5.726.305,16 динара
01 00 Приходи из буџета – 5.726.305,16 динара
Средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у износу од 5.726.305,16
динара планирана су за исплату умањења зарада запослених у складу са Законом о
привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других
сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ број 116/2014) као и за
учешће у финансирању зараде особа са инвалидитетом, за професионалну рехабилитацију и
запошљавање особа са инвалидитетом или социјалном предузећу и организацији у 2017.
години.
Економска класификација 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате –
15.000,00 динара
•

Економска класификација 4821 – Остали порези –2.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета – 2.000,00 динара
Планирана средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у износу од
2.000,00 динара односе се на остале порезе.
•

Економска класификација 4822 – Обавезне таксе – 5.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета – 5.000,00 динара

Планирана средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета износе 5.000,00
динара, а служе за измирење обавеза по основу републичких, покрајинских, градских,
општинских и судских такси.
•

Економска класификација 4823 – Новчане казне и пенали – 8.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета – 8.000,00 динара
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Планирана средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у висини од
8.000,00 динара обезбеђују се за републичке, покрајинске, градске и општинске казне.
Економска класификација 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова – 50.000,00
динара
•
Економска класификација 4831 - Новчане казне и пенали по решењу судова –
50.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета – 50.000,00 динара
Планирана средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у износу од
50.000,00 динара намењена су за новчане казне и пенале по решењу судова.
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2001 1002 – ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ИСПИТА ЗА ЛИЦЕНЦЕ,
СЕКРЕТАРЕ УСТАНОВА И ДИРЕКТОРЕ – 10.800.000,00 динара
Економска класификација 423 - Услуге по уговору – 10.000.000,00 динара
•

Економска класификација 4235 – Стручне услуге – 10.000.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета – 10.000.000,00 динара

Укупна средства у износу од 10.000.000,00 динара из извора финансирања 01 00 –
Приходи из буџета планирају се за исплату накнада члановима и испитивачима комисије за
полагање испита за лиценцу наставника, васпитача и стручних сарадника, за полагање испита
за директора установе као и за полагање испита за секретара установе на територији АП
Војводине.
На основу члана 33. ст 1. тач. 23, 24. и 25. и члана 34. ст. 1. тач. 27, 28. и 29. Закона о
утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Службени гласник РС", бр. 99/09 и
67/12 – УС РС) и члана 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени
лист АПВ", број 37/14, 54/14-др. пропис, 37/16 и 29/17), а у вези са одредбом члана 166.
Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 52/11,
55/13, 35/15-аутентично тумачење, 68/15 и 62/16- Одлука УС), Покрајински секретаријат за
образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице у области
предшколског, основног и средњег образовања и васпитања обавља, као поверене, послове
образовања комисија и организације полагања испита за директоре установа, лиценцу
наставника, васпитача и стручних сарадника, као и за полагање стручног испита за секретара
установе за територију АП Војводине. Испит за лиценцу организује се у складу са Правилником
о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника ("Службени гласник РС", бр.
22/05, 51/08, 88/15, 105/15 и 48/16), а стручни испит за секретаре установа на основу
Правилника о полагању стручног испита за секретара установе образовања и васпитања
("Службени гласник РС", бр. 08/11).
Економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери – 800.000,00 динара
•
Економска класификација 4651 – Остале текуће дотације и трансфери
800.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета – 800.000,00 динара
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–

Средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у износу од 800.000,00
динара планирана су за исплату умањења сталних примања запослених у складу са Законом о
привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других
сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ број 116/2014).
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2001 1003 – ДОДЕЛА ПРИЗНАЊА „ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“ 2.210.000,00 динара
Економска класификација 423 – Услуге по уговору – 210.000,00 динара
•

Економска класификација 4235 - Стручне услуге – 200.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета – 200.000,00 динара
Средства у износу од 200.000,00 динара из извора финансирања 01 00 –
Приходи из буџета планирају се председнику и члановима Одбора за рад за накнаду трошкова
дневница и путних трошкова, у складу са Одлуком о додели признања „Др Ђорђе Натошевић“
(''Службени лист АПВ'', број 8/01, 10/10 и 37/14).
•

Економска класификација 4239 - Остале опште услуге – 10.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета – 10.000,00 динара
Средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета планирана су за остале
опште услуге за реализацију програмске активности и износе 10.000,00 динара.

Економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
2.000.000,00 динара
•
Економска класификација 4727 – Накнаде из буџета за образовање, културу,
науку и спорт – 2.000.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета 2.000.000,00 динара
Планирана средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у износу од
2.000.000,00 динара односе се на доделу награде ''Др Ђорђе Натошевић'' у складу са Одлуком
о додели признања ''Др Ђорђе Натошевић'' (''Службени лист АПВ'', број 8/01, 10/10 и 37/14).
Признање се додељује предшколским установама, основним и средњим школама,
васпитачима у предшколским установама, наставницима у основним и средњим школама као и
педагозима и психолозима у овим установама, са седиштем на територији АП Војводине, за
изузетне резултате постигнуте у васпитно-образовном раду. Признање се додељује сваке
године. У једној години може се доделити највише пет Признања. Добитнику Признања
додељује се награда у новцу, повеља и плакета. О додели Признања одлучује Одбор за доделу
признања ''Др Ђорђе Натошевић''.
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ПРОГРАМ 2002 – ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
Функционална класификација - 910
Предшколско и основно образовање
На ПРОГРАМУ 2002- Предшколско вспитање планирана су средства за 2017. годину у
укупном износу од 634.987.631,40 динара и то из извора финансирања:
 01 00 – Приходи из буџета 49.364.631,40 динара и
 07 08 – Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из
републичког буџета јединицама локалне самоуправе 585. 623.000,00 динара.

ПРОГРАМ 2002 – Предшколско васпитање обухвата програмске активности:
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2002 1001 - ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ЧЕТВОРОЧАСОВНОГ
ПРИМПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА - 585.623.000,00 динара
Економска класификација 463 - Трансфери осталим нивоима власти
585.623.000,00 динара


Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти
585.623.000,00 динара
07 08 – Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери
из републичког буџета јединицима локалне самоуправе 585.623.000,00 динара

Програмска активност 2002 1001 – Подршка реализацији четворочасовног припремног
предшколског програма обухвата активности везано за трансфер средстава из буџета РС буџету
АП Војводине, а из буџета АП Војводине локалним самоуправама на територији АП Војводине
за расходе за реализацију четворочасовног припремног предшколског програма. Планирана
средства износе 585.623.000,00 динара и преносe се у складу са решењима надлежних органа
РС.
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2002 1002 – МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРЕДШКОЛСКИХ
УСТАНОВА - 49.364.631,40 динара
Економска класификација 463 - Трансфери осталим нивоима власти
49.364.631,40 динара


Економска класификација 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима
власти 49.364.631,40 динара
01 00 – Приходи из буџета 49.364.631,40 динара

Програмска активност 2002 1002 – Модернизација инфраструктуре предшколских
установа на економској класификацији 4632-Капитални трансфери осталим нивоима власти
обухватају реконструкцију, адаптацију, санацију, инвестиционо одржавање зграда и објеката
предшколских установа на територији АП Војводине, набавку опреме, прибављање техничкопројектне документације за предшколске установе. Планирана средства износе 49.364.631,40
динара.
За извођење радова на капиталном одржавању објеката предшколских установа, за
набавку опреме и техничко-пројектне документације планирано је 44.200.000,00 динара.
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Планирана средства су намењена за извођење радова на постојећим објектима које
користе предшколске установе и то за: реконструкције, адаптације, санације и инвестиционо
одржавање објеката, као и за израду техничке документације потребне за грађење објеката
или извођење радова на постојећим објектима предшколских установа на територији АП
Војводине. Циљеви улагања су отклањање недостатака на објектима и стварање услова за
безбедан рад и боравак деце и запослених у објектима које те установе користе, обезбедити
квалитетан и савремени простор за боравак деце, побољшање енергетске ефикасности
објеката односно уштеде горива за загревање објеката, наведена улагања су предуслов за
спровођење успешног образовно-васпитног рада у складу са европским стандардима. Средства
се планирају и за набавку опреме за образовање, учила, опреме за спорт, рачунарске опреме,
опреме за јавну безбедност као и за набавку друге опреме неопходне за васпитно-образовни
рад и функционисање установа. Набавком нове опреме подићи ће се квалитет васпитнообразовног рада у предшколским установама.
Средства се распоређују јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине
за потребе предшколских установа путем конкурса односно на начин утврђен Покрајинском
скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2017. годину.
У оквиру планираних средстава износ од 5.164.631,40 динара обезбеђен је из текуће
буџетске резерве: Решењем текуће буџетке резерве број 401-130/2017-10 од 08. 03. 2017.
године обезбеђена су иницијална средства у износу од 1.000,00 динара у циљу отварања
програмске акривности ''Модернизација инфраструктуре предшколских установа'' која није
постојала у Финансијском плану Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и
националне мањине-националне заједнице за 2017. годину од 13.01.2017. године. Решењем
текуће буџетске резерве број 401-130/2017-17 од 22. 03. 2017. године обезбеђења су средства у
износу од 5.163.631,40 динара општини Мали Иђош за извођење радова на објектима
Предшколске установе ''Петар Пан'': 1) за ПУ ''Петар Пан''у Ловћенцу - мали вртић у Малом
Иђошу, 449.217,90 динара за финансирање замене столарије, поправку фасаде и плафона, 2)
за ПУ ''Петар Пан'' у Ловћенцу 3.595.065,71 динара за финансирање санације дотрајалих делова
зграде и 3) за ПУ ''Петар Пан'' у Ловћенцу, вртић у Фекетићу, 1.119.347,79 динара за
реконструкцију објекта.
ПРОГРАМ 2003 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Функционална класификација - 910
Предшколско и основно образовање
На ПРОГРАМ 2003 - Основно образовање планирана су средства за 2017. годину у
укупном износу од 15.985.069.580,72 динара, и то из извора финансирања:
 01 00 – Приходи из буџета износ од 194.377.580,72 динара и
 07 13 – Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета
за расходе за запослене у образовању износ од 15.790.692.000,00 динара.
ПРОГРАМ 2003 – Основно образовање обухвата следеће програмске активности:
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2003 1001 – РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА 15.790.692.000,00 динара
Економска класификација
15.790.692.000,00 динара


463

–

Трансфери

осталим

нивоима

власти

Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти
15.790.692.000,00 динара
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07 13 – Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из
републичког буџета за расходе за запослене у образовању 15.790.692.000,00
динара
Програмска активност 2003 1001 – Реализација делатности основног образовања
обухвата активности везано за трансфер средстава из буџета РС буџету АП Војводине, а из
буџета АП Војводине основним школама на територији АП Војводине за расходе за запослене у
основним школама. Планирана средства износе 15.790.692.000,00 динара.
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2003 1002 – ДВОЈЕЗИЧНА НАСТАВА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА –
2.300.000,00 динара
Економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти 2.300.000,00
динара


Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти
1.300.000,00 динара
01 00 – Приходи из буџета 1.300.000,00 динара

Програмска активност 2003 1002 – Двојезична настава у основним школама на
економској класификацији 4631-Текући трансфери осталим нивоима власти обухвата трошкове
финансирања извршилаца који реализују двојезичну наставу, трошкове материјала за
образовање, стручно усавршавање запослених – обука наставног кадра (у земљи и
иностранству), трошкове набавке стручне литературе и дидактичног материјала и друге
трошкове који су у функцији реализације програма двојезичне наставе. Планирана средства
износе 1.300.000,00 динара. Средства се додељују основним школама укљученим у програм
двојезичне наставе у склопу наставног плана и програма који утврђује Министарство просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије, а у складу са Правилником о ближим условима
за остваривање двојезичне наставе („Службени гласник РС“, бр. 105/15 и 50/16) и Закључцима
Покрајинске владе број 61-51/2016 од 23. марта 2016. године. Расподела средстава се врши
путем конкурса односно на начин утврђен Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП
Војводине за 2017. годину.


Економска класификација 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима
власти 1.000.000,00 динара
01 00 – Приходи из буџета 1.000.000,00 динара

Програмска активност 2003 1002 – Двојезична настава у основним школама на
економској класификацији 4632-Капитални трансфери осталим нивоима власти обухвата
трошкове набавке опреме које су у функцији реализације програма двојезичне наставе.
Планирана средства износе 1.000.000,00 динара. Средства се додељују основним школама
укљученим у програм двојезичне наставе у склопу наставног плана и програма које утврђује
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а у складу са
Правилником о ближим условима за остваривање двојезичне наставе („Службени гласник РС“,
бр. 105/15 и 50/16) и Закључцима Покрајинске владе број 61-51/2016 од 23. марта 2016.
године. Расподела средстава се врши путем конкурса односно на начин утврђен Покрајинском
скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2017. годину.
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ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2003 1004 – ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА 10.609.653,00 динара
Економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти 6.759.653,00
динара


Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти
6.410.000,00 динара
01 00 – Приходи из буџета 6.410.000,00 динара

Програмска активност 2003 1004 – Подизање квалитета основног образовања на
економској класификацији 4631 - Текући трансфери осталим нивоима власти односи се на
финансирање/суфинансирање програма и пројеката у циљу подизања квалитета образовања у
основним школама на територији АП Војводине и у циљу подизања квалитета основног
образовања у оквиру активности које организују регионални центри за професионални развој
запослених у образовању са седиштем на територији АП Војводине и основне школе.
Планирана средства износе 6.410.000,00 динара.
Средства у износу од 6.200.000,00 динара намењена су за осавремењавање,
иновирање и усклађивање целокупног образовно-васпитног рада са потребама и захтевима
савремене педагошке теорије и праксе, тржишта рада, неговање интеркултуралности, подршку
инклузивном образовању (ученици са сметњама у развоју, као и ученици са изузетним
способностима), за подстицање ваннаставних и ваншколских активности, припрему и
организовање такмичења на регионалном нивоу а у организацији Министарства просвете,
науке и технолошког развоја РС, као и за услуге информисања, обележавања годишњице
постојања, услуге образовања, културе и спорта, подизање квалитета образовања припадника
националних заједница на мањинским језицима, набавку материјала за образовање, културу и
спорт, накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт и друго. Расподела средстава
се врши путем конкурса односно на начин утврђен Покрајинском скупштинском одлуком о
буџету АП Војводине за 2017. годину .
У оквиру планираних средстава износ од 210.000,00 динара обезбеђен је из текуће
буџетске резерве Решењем број 401-130/2017-23 од 26. 04. 2017. године Музичкој школи
''Јосиф Маринковић'' у Зрењанину за реализацију 61. Фестивала музичких и балетских школа из
Србије ради плаћања програмских трошкова.


Економска класификација 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима
власти 349.653,00 динара
01 00 – Приходи из буџета 349.653,00 динара

Програмска активност 2003 1004 – Подизање квалитета основног образовања на економској
класификацији 4632 - Капитални трансфери осталим нивоима власти обезбеђена су средства у
износу од 349.653,00 динара из текуће буџетске резерве Решењем број 401-130/2017-23 од 26.
04. 2017. године Музичкој школи ''Јосиф Маринковић'' у Зрењанину за реализацију 61.
Фестивала музичких и балетских школа из Србије ради набавке опреме за одржавање
наведене манифестације.
Економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама

3.850.000,00

динара


Економска класификација 4819
институцијама 3.850.000,00 динара

–

Дотације

01 00 – Приходи из буџета 3.850.000,00 динара
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осталим

непрофитним

Програмска активност 2003 1004 – Подизање квалитета основног образовања на
економској класификацији 4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама
обухватају активности дотирања националних савета, невладиних организација,
удружења грађана и других непрофитних институција чија се делатност везује за
основно образовање. Средства су намењена за осавремењавање, иновирање и
усклађивање целокупног образовно-васпитног рада са потребама и захтевима
савремене педагошке теорије и праксе и тржишта рада, за неговање
интеркултуралности, подршку инклузивном образовању (ученици са сметњама у
развоју, као и ученици са изузетним способностима), за подстицање ваннаставних и
ваншколских активности, као и за услуге информисања, услуге образовања, културе и
спорта, за материјале за образовање, културу и спорт, за дотирање накнаде из буџета
за образовање, културу, науку и спорт, за превод тестова и припрему задатака за
такмичења ученика основних школа на територији АП Војводине, а у организацији
Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС. Планирана средства
намењена су и за финансирање/суфинансирање програма и пројеката у области јачања
информационо комуникационих компетенција ученика и едукације у области заштите
животне средине ученика основних школа у АП Војводини за 2017. годину. Планирана
средства износе 3.850.000,00 динара. Расподела средстава се врши путем конкурса
односно на начин утврђен Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине
за 2017. годину.
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2003 1005 – ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ – 1.000.000,00 динара
Економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти 1.000.000,00 динара


Економска класификација 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима
власти 1.000.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета 1.000.000,00 динара

Програмска активност 2003 1005 – Образовање одраслих на економској
класификацији 4632 - Капитални трансфери осталим нивоима власти обухвата набавку опреме
за основне школе које у свом делокругу обављају активности у вези образовања одраслих, у
циљу подизања квалитета извођења наставе и унапређења образовне и квалификационе
структуре одраслих. Планирана средства износе 1.000.000,00 динара. Средства ће се доделити
школама основног образовања на територији АП Војводине које имају статус јавно признатих
организатора активности формалног основног образовања одраслих, односно имају решење
Покрајинског секретаријата о испуњености прописаних услова за обављање делатности
формалног основног образовања одраслих. Расподела средстава се врши путем конкурса
односно на начин утврђен Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за
2017. годину .
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2003 1006 – МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ОСНОВНИХ
ШКОЛА –179.667.927,72 динара
Економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти 179.667.927,72 динара


Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти
5.000,00 динара
01 00 – Приходи из буџета 5.000,00 динара
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Програмска активност 2003 1006 – Модернизација инфраструктуре основних школа на
економској класификацији 4631-Текући трансфери осталим нивоима власти обухватају текуће
поправке и одржавање установа основног образовања на територији АП Војводине. Средства
су планирана као иницијална у износу од 5.000,00 динара.


Економска класификација 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима
власти 179.662.927,72 динара
01 00 – Приходи из буџета 179.662.927,72 динара

Програмска активност 2003 1006 – Модернизација инфраструктуре основних школа на
економској класификацији 4632-Капитални трансфери осталим нивоима власти обухватају
реконструкцију, адаптацију, санацију, инвестиционо одржавање зграда и објеката установа
основног обрзовања на територији АП Војводине, набавку опреме, прибављање техничкопројектне документације за установе основног образовања. Планирана средства износе
179.662.927,72 динара.
За извођење радова на капиталном одржавању објеката установа основног
образовања, за набавку опреме и техничко-пројектне документације планирано је
150.448.364,16 динара.
Планирана средства су намењена за извођење радова на постојећим објектима које
користе установе основног образовања и то за: реконструкције, адаптације, санације и
инвестиционо одржавање објеката, као и за израду техничке документације потребне за
грађење објеката или извођење радова на постојећим објектима установа основног
образовања на територији АП Војводине. Циљеви улагања су отклањање недостатака на
објектима и стварање услова за безбедан рад и боравак деце, ученика и запослених у
објектима које те установе користе, обезбедити квалитетан и савремени простор за одвијање
наставе у складу са европским стандардима, побољшање енергетске ефикасности објеката
односно уштеде горива за загревање објеката, наведена улагања су предуслов за спровођење
успешног образовно-васпитног рада у складу са европским стандардима. Средства се
планирају и за набавку опреме за образовање, учила, опреме за спорт, рачунарске опреме,
опреме за јавну безбедност као и за набавку друге опреме неопходне за васпитно-образовни
рад и функционисање установа. Набавком нове опреме подићи ће се квалитет васпитнообразовног рада у основним школама.
Средства се распоређују установама основног образовања на територији АП Војводине
путем конкурса односно на начин утврђен Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП
Војводине за 2017. годину.
У оквиру планираних средстава износ од 29.214.563,56 динара обезбеђен је из текуће
буџетске резерве: 1) Решењем текуће буџетске резерве број 401-130/2017-02 од 07.02.2017.
године одобрена су средства општини Нови Кнежевац за Предшколску установу ''Срећно дете''
у износу од 770.018,00 динара за трошкове изођења радова замене светлосних купола-калота
и громобранске инсталације на крову објекта Предшколске установе ''Срећно дете'' у Новом
Кнежевцу ( до измене Финансијског плана Покрајинског секретаријата за образовање, прописе,
управу и националне мањине-националне заједнице од 13.03.2017. године када се отвара нова
програмска активност ''Модернизација инфраструктуре предшколских установа'', средства
додељена предшколским установама воде у оквиру програмске активности ''Модернизација
инфраструктуре основнох школа''), 2) Решењем текуће буџетске резерве број 401-130/2017-03
од 14.02.2017. године одобрена су средства ОШ ''Свети Сава'' у Кикинди у износу од
2.838.240,00 динара за трошкове изођења радова на замени кровног покривача објекта
фискултурне сале ОШ ''Свети Сава'' у Кикинди, 3) Решењем текуће буџетске резерве број 401130/2017-05 од 22.02.2017. године одобрена су средства ОШ ''Жарко Зрењнин'' у
Госпођинцима у износу од 24.300.614,00 динара за трошкове изођења радова на завршетку
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сале за физичко васпитање у ОШ ''Жарко Зрењанин'' у Госпођинцима и 4) Решењем текуће
буџетске резерве број 401-130/2017-17 од 22.03.2017. године одобрена су средства општини
Мали Иђош за ОШ ''Ади Ендре'' у Малом Иђошу у износу од 1.305.691,56 динара за трошкове
изођења радова на замени дотрајале столарије на објекту школе.

ПРОЈЕКAТ 2003 4007 – УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВЕ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА У ОСНОВНИМ
ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У ЦИЉУ УВОЂЕЊА ДВОЈЕЗИЧНЕ НАСТАВЕ –
800.000,00 динара
Економска класификација 462 –Дотације међународним организацијама 800.000,00
динара
 Економска класификација 4621 – Текуће дотације међународним организацијама
800.000,00 динара
01 00 – Приходи из буџета 800.000,00 динара
Пројекат 2003 4007 – Унапређивање наставе француског језика у основним школама на
територији АП Војводине у циљу увођења двојезичне наставе на економској класификацији
4621- Текуће дотације међународним организацијама обухвата трошкове ангажовања лектора
за француски језик у основним школама у АП Војводини, набавке материјала за наведену
наставу и друге трошкове које су у функцији реализације пројекта током школске 2016/2017
године и школске 2017/2018 године. Рад лектора је фокусиран на испомоћ у ваннаставним
активностима у основним школама на територији Града Новог Сада, али и у активностима на
популаризацији француског језика у школама ван Новог Сада. Краткорочни циљ је повећање
броја ученика који уче француски језик у основним школама и да се повећа број ученика у
француско-српским одељењима у Гимназији ''Јован Јовановић Змај'' у Новом Саду и у
Карловачкој гимназији. Дугорочни циљ је увођење двојезичне наставе на српском и
француском језику у установе образовања и васпитања на територији АП Војводине. Средства
се планирају у износу од 800.000,00 динара, и преносе се Француском институту у Србији,
Београд, који је носилац реализације пројекта.
ПРОГРАМ 2004 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Функционална класификација - 920
Средње образовање
На ПРОГРАМ 2004 - Средње образовање планирана су средства за 2017. годину у
укупном износу од 6.586.304.098,94 динара, и то из извора финансирања:
 01 00 - Приходи из буџета износ од 53.843.098,94 динара,
 07 13 - Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета
за расходе за запослене у образовању износ од 6.482.461.000,00 динара и
 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година износ од 50.000.000,00 динара.
ПРОГРАМ 2004 – Средње образовање обухвата следеће програмске активности:
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2004 1001 – РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА 6.482.461.000,00 динара
Економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти 6.482.461.000,00
динара
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Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти
6.482.461.000,00 динара
07 13 – Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета
за расходе за запослене у образовању 6.482.461.000,00 динара

Програмска активност 2004 1001 – Реализација делатности средњег образовања
обухвата активности везано за трансфер средстава из буџета РС буџету АП Војводине, а из
буџета АП Војводине средњим школама на територији АП Војводине за расходе за запослене у
средњим школама. Планирана средства износе 6.482.461.000,00 динара.
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2004 1002 – ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА 14.188.098,94 динара
Економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти 10.788.098,94
динара
 Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти
10.788.098,94 динара
01 00 – Приходи из буџета 10.788.098,94 динара
Програмска активност 2004 1002 – Подизање квалитета средњег образовања на
економској класификацији 4631 - Текући трансфери осталим нивоима власти односи се на
финансирање/суфинансирање програма и пројеката у циљу подизања квалитета образовања у
средњим школама на територији АП Војводине и у циљу подизања квалитета средњег
образовања у оквиру активности које организују регионални центри за професионални развој
запослених у образовању са седиштем на територији АП Војводине и средње школе.
Планирана средства износе 10.788.098,94 динара.
Средства у износу од 6.582.635,84 динара намењена су за осавремењавање,
иновирање и усклађивање целокупног образовно-васпитног рада са потребама и захтевима
савремене педагошке теорије и праксе и тржишта рада, за неговање интеркултуралности, за
подршку инклузивном образовању (ученици са сметњама у развоју, као и ученици са
изузетним способностима), за подстицање ваннаставних и ваншколских активности, припрему
и организовање такмичења на регионалном нивоу а у организацији Министарства просвете,
науке и технолошког развоја РС, као и за услуге информисања, обележавања годишњице
постојања, услуге образовања, културе и спорта, за набавку материјала за образовање, културу
и спорт, накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт и друго. Расподела средстава
се врши путем конкурса, односно на начин утврђен Покрајинском скупштинском одлуком о
буџету АП Војводине за 2017. годину .
Средства у износу од 3.000.000,00 динара преносе се Балетској школи у Новом Саду, а
намењена су за финансирање трошкова закупа имовине од Јеврејске општине Нови Сад.
Правни основ за финансирање планираних средстава за наведену намену је Споразум број 4649/2012 од 27.04.2012. године, који су закључили Аутономна Покрајина Војводина-Влада АП
Војводине, Град Нови Сад, Балетска школа у Новом Саду и Јеврејска општина Нови Сад. Чланом
4. Споразума предвиђено је потписивање уговора о закупу имовине коју користи Балетска
школа у Новом Саду. Уговор о закупу је закључен дана 26.10.2012. године између Јеврејске
општине Нови Сад, Балетскe школe у Новом Саду и Покрајинског секретаријата за образовање,
управу и националне заједнице, Нови Сад, на рок од 20 (двадесет) година. Наведеним
уговором је предвиђено да се почетком сваке календарске године закључи анекс уговора
којим ће се утврдити, за текућу буџетску годину финансијска обавеза Покрајинског
секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице,
према Балетској школи у Новом Саду по основу закупнине, у складу са Споразумом. Закупљену
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некретнину Балетска школа у Новом Саду користиће као добар домаћин, за нaмену и у обиму
како их је и дo сада користила, за обављање делатности за коју је регистрована.
У оквиру планираних средстава износ од 1.205.463,10 динара обезбеђен је из текуће
буџетске резерве Решењем број 401-130/2017-12 од 08.03.2017. године за измирење доспелог
пореског дуга Економско-трговинске школе ''Паја Маргановић'' у Панчеву на непокретност на
територији општине Будва – Црна Гора.

Економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама

3.400.000,00

динара


Економска класификација 4819 – Дотације осталим непрофитним институцијама
3.400.000,00 динара
01 00 – Приходи из буџета 3.400.000,00 динара
Програмска активност 2004 1002 – Подизање квалитета средњег образовања на
економској класификацији 4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама
обухватају активности дотирања националних савета, невладиних организација,
удружења грађана и других непрофитних институција чија се делатност везује за
средње образовање. Средства су намењена за осавремењавање, иновирање и
усклађивање целокупног образовно-васпитног рада са потребама и захтевима
савремене педагошке теорије и праксе и тржишта рада, за неговање
интеркултуралности, за подршку инклузивном образовању (ученици са сметњама у
развоју, као и ученици са изузетним способностима), за подстицање ваннаставних и
ваншколских активности као и за услуге информисања, услуге образовања, културе и
спорта, за материјале за образовање, културу и спорт, дотирање накнада из буџета за
образовање, културу, науку и спорт, превод тестова и припрему задатака за такмичења
ученика средњих школа на територији АП Војводине а у организацији Министарства
просвете, науке и технолошког развоја РС. Планирана средства намењена су и за
финансирање/суфинансирање програма и пројеката у области јачања информационо
комуникационих компетенција ученика и едукације у области заштите животне
средине ученика средњих школа у АП Војводини за 2017. годину. Планирана средства у
складу са Закључцима Покрајинске владе број 61-265/2016 од 23. новембра 2016.
године намењена су и за финансирање/суфинансирање трошкова пројекта „Фестивал
памети“. Планирана средства износе 3.400.000,00 динара. Расподела средстава се
врши путем конкурса, односно на начин утврђен Покрајинском скупштинском одлуком
о буџету АП Војводине за 2017. годину.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2004 1004 – ДВОЈЕЗИЧНА НАСТАВА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА –
2.500.000,00 динара
Економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти 2.500.000,00
динара
 Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти
1.900.000,00 динара
01 00 – Приходи из буџета 1.900.000,00 динара
Програмска активност 2004 1004 – Двојезична настава у средњим школама на
економској класификацији 4631-Текући трансфери осталим нивоима власти обухвата трошкове
финансирања извршилаца који учествују у пројекту двојезичне наставе, трошкове материјала
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за образовање, стручно усавршавање запослених – обука наставног кадра (у земљи и
иностранству), трошкове набавке стручне литературе и дидактичког материјала, годишње
чланарине за лиценцу Кембриџ центра и чланарине за међународну матуру – ИБ и друге
трошкове који су у функцији реализације програма двојезичне наставе. Планирана средства
износе 1.900.000,00 динара. Средства се додељују средњим школама укљученим у програм
двојезичне наставе у склопу наставног плана и програма које утврђује Министарство просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије, а у складу са Правилником о ближим условима
за остваривање двојезичне наставе („Службени гласник РС“, бр. 105/15 и 50/16) и Закључцима
Покрајинске владе број 61-51/2016 од 23. марта 2016. године. Расподела средстава се врши
путем конкурса односно на начин утврђен Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП
Војводине за 2017. годину.


Економска класификација 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти
600.000,00 динара
01 00 – Приходи из буџета 600.000,00 динара

Програмска активност 2004 1004 – Двојезична настава у средњим школама на
економској класификацији 4632-Капитални трансфери осталим нивоима власти обухвата
трошкове набавке опреме које су у функцији реализације програма двојезичне наставе.
Планирана средства износе 600.000,00 динара. Средства се додељују средњим школама
укљученим у програм двојезичне наставе у склопу наставног плана и програма које утврђује
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а у складу са
Правилником о ближим условима за остваривање двојезичне наставе („Службени гласник РС“,
бр. 105/15 и 50/16) и Закључцима Покрајинске владе број 61-51/2016 од 23. марта 2016.
године. Расподела средстава се врши путем конкурса односно на начин утврђен Покрајинском
скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2017. годину.
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2004 1005 – МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА
– 87.155.000,00 динара
Економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти

87.155.000,00

динара


Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти 5.000,00
динара
01 00 – Приходи из буџета 5.000,00 динара

Програмска активност 2004 1005 – Модернизација инфраструктуре средњих школа на
економској класификацији 4631-Текући трансфери осталим нивоима власти обухватају текуће
поправке и одржавање установа средњег образовања на територији АП Војводине. Средства су
планирана као иницијална у износу од 5.000,00 динара.


Економска класификација 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти
87.150.000,00 динара
01 00 – Приходи из буџета 37.150.000,00 динара
13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 50.000.000,00 динара

Програмска активност 2004 1005 – Модернизација инфраструктуре средњих школа на
економској класификацији 4632 - Капитални трансфери осталим нивоима власти обухватају
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реконструкцију, адаптацију, санацију, инвестиционо одржавање зграда и објеката установа
средњег обрзовања на територији АП Војводине, набавку опреме, прибављање техничкопројектне документације за установе средњег образовања. Планирана средства износе
87.150.000,00 динара.
Планирана средства су намењена за извођење радова на постојећим објектима које
користе установе средњег образовања и то за: реконструкције, адаптације, санације и
инвестиционо одржавање објеката, као и за израду техничке документације потребне за
грађење објеката или извођење радова на постојећим објектима установа средњег
образовања на територији АП Војводине. Циљеви улагања су отклањање недостатака на
објектима и стварање услова за безбедан рад и боравак деце, ученика и запослених у
објектима које те установе користе, обезбедити квалитетан и савремени простор за одвијање
наставе у складу са европским стандардима, побољшање енергетске ефикасности објеката
односно уштеде горива за загревање објеката, наведена улагања су предуслов за спровођење
успешног образовно-васпитног рада у складу са европским стандардима. Средства се
планирају и за набавку опреме за образовање, учила, опреме за спорт, рачунарске опреме,
опреме за јавну безбедност као и за набавку друге опреме неопходне за васпитно-образовни
рад и функционисање установа. Набавком нове опреме подићи ће се квалитет васпитнообразовног рада у установама средњег образовања.
Средства се распоређују установама средњег образовања на територији АП Војводине
путем конкурса односно на начин утврђен Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП
Војводине за 2017. годину.

ПРОГРАМ 2007 – ПОДРШКА ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА
Функционална класификација - 960
Помоћне услуге образовању
За ПРОГРАМ 2007- Подршка у образовању ученика и студената планирана су средства за
2017. годину у укупном износу од 420.067.000,00 динара, и то из извора финансирања:
 01 00 – Приходи из буџета 209.005.000,00 динара и
 07 13 – Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета
за расходе за запослене у образовању 211.062.000,00 динара.
ПРОГРАМ 2007 – Подршка у образовању ученика и студената обухвата следеће програмске
активности:
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2007 1003 – РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ
СТАНДАРДА - 211.062.000,00 динара



Економска класификација 463 - Трансфери осталим нивоима власти 211.062.000,00
динара
Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти
211.062.000,00 динара
07 13 Трансфери од других нивоа властитрансферна средства из републичког буџета
за расходе за запослене у образовању

211.062.000,00 динара

Програмска активност 2007 1003 – Реализација делатности установа ученичког
стандарда обухвата активности везано за трансфер средстава из буџета РС буџету АП
Војводине, а из буџета АП Војводине установама ученичког стандарда на територији АП
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Војводине за расходе запослених у установама ученичког стандарда. Планирана средства
износе 211.062.000,00 динара.
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2007 1004 – ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА 2.000.000,00 динара



Економска класификација 463 - Трансфери осталим нивоима власти 2.000.000,00
динара
Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти
2.000.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета 2.000.000,00 динара

Програмска активност 2007 1004 – Подизање квалитета ученичког стандарда на
територији АП Војводине на економској класификацији 4631-Текући трансфери осталим
нивоима власти обухвата финансирање активности око програма и пројеката које имају за циљ
побољшање квалитета пружања услуга смештаја и исхране као и васпитно-образовног рада у
установама ученичког стандарда. Планирана средства су намењена домовима ученика, за
реализацију програма и пројеката из области образовања и васпитања, културе, уметности,
спорта, за организовање сусрета домова ученика у АП Војводини, за разне манифестације, за
увођење и одржавање HACCP и ISO стандарда у домовима ученика и за друге програме и
пројекте.
Планирана средства износе 2.000.000,00 динара. Средства се додељују установама
ученичког стандарда на територији АП Војводине путем конкурса односно на начин утврђен
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2017. годину.
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2007 1005 – РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА 184.000.000,00 динара



Економска класификација 463 - Трансфери осталим нивоима власти 184.000.000,00
динара
Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти
184.000.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета 184.000.000,00 динара

Програмска активност 2007 1005 – Регресирање превоза ученика средњих школа на
економској класификацији 4631-Текући трансфери осталим нивоима власти односи се на
финансирање/суфинансирање трошкова превоза ученика средњих школа који свакодневно
путују од места становања до школе на територији АП Војводине. Планирана средства се
преносе јединицама локалне самоуправе у АП Војводини за наведену намену. Општине и
градови у складу са својим потребама и специфичностима организују превоз ученика средњих
школа са подручја општине. Крајњи корисници средстава су ученици-путници који свакодневно
путују до места становања до седишта школе. Планирана средства износе 184.000.000,00
динара. Средства се распоређују јединицама локалне самоуправе путем конкурса за 2017.
годину односно на начин утврђен Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине
за 2017. годину.
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2007 1006 – МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ УСТАНОВА
УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА - 23.005.000,00 динара
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Економска класификација 463 - Трансфери осталим нивоима власти 23.005.000,00
динара


Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти 5.000,00
динара
01 00 – Приходи из буџета 5.000,00 динара

Програмска активност 2007 1006 – Модернизација инфраструктуре установа ученичког
стандарда на економској класификацији 4631-Текући трансфери осталим нивоима власти
обухватају текуће поправке и одржавање установа ученичког стандарда на територији АП
Војводине. Средства су планирана као иницијална у износу од 5.000,00 динара.


Економска класификација 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти
23.000.000,00 динара
01 00 – Приходи из буџета 23.000.000,00 динара

Програмска активност 2007 1006 – Модернизација инфраструктуре установа ученичког
стандарда на економској класификацији 4632 - Капитални трансфери осталим нивоима власти
обухватају реконструкцију, адаптацију, санацију, инвестиционо одржавање зграда и објеката
установа ученичког стандарда на територији АП Војводине, набавку опреме, прибављање
техничко-пројектне документације за установе ученичког стандарда. Планирана средства
износе 23.000.000,00 динара.
Планирана средства су намењена за извођење радова на постојећим објектима које
користе установе ученичког стандарда и то за: реконструкције, адаптације, санације и
инвестиционо одржавање објеката, као и за израду техничке документације потребне за
грађење објеката или извођење радова на постојећим објектима установа ученичког стандарда
на територији АП Војводине. Циљеви улагања су отклањање недостатака на објектима и
стварање услова за безбедан рад и боравак ученика и запослених у објектима које те установе
користе, обезбеђење квалитетан и савремени простор за боравак ученика у складу са
европским стандардима, побољшање енергетске ефикасности објеката односно уштеде горива
за загревање објеката. Наведена улагања су предуслов за спровођење успешног образовноваспитног рада у складу са европским стандардима. Средства се планирају и за набавку
намештаја, кухињске опреме, опреме за образовање, опреме за спорт, рачунарске опреме,
опреме за јавну безбедност као и за набавку друге опреме неопходне за васпитно-образовни
рад и функционисање установа. Набавком нове опреме побољшаће се услови за боравак
ученика и подићи ће се квалитет васпитно-образовног рада у установама ученичког стандарда.
Средства се распоређују установама ученичког стандарда путем конкурса односно на
начин утврђен Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2017. годину.

ГЛАВА 0901 ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА
ПРОГРАМ 2001 УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2001 1005 - РАЗВОЈ СТРУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА У ОБЛАСТИ
ОБРАЗОВАЊА
Функционална класификација 980
- Образовање некласификовано на другом месту
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Програмска активност 2001 1005 – Развој стручно-истраживачког рада у области
образовања обухвата финансирање делатности индиректног корисника у области образовања
- Педагошког завода Војводине за 2017. годину. Укупна планирана средства за 2017. годину
износе 25.604.296,86 динара, и то: буџетска средства су 23.199.680,00 динара а додатна
средства су 2.404.616,86 динара од чега сопствена средства буџетских корисника износе
2.084.000,00 динара, а нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства су
320.616,86 динара.
По изворима финансирања су:
01 00 Приходи из буџета

23.199.680,00 динара

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

2.084.000,00 динара

742331 – Приходи који својом делатношћу
остваре органи АП Војводине

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих

320.616,86 динара

година - додатна средства
321311 – Нераспоређени вишак прихода и
примања из ранијих година
Укупно за Програмску активност – 2001 1005

25.604.296,86 динара

Правни основ за финансирање делатности Педагошког завода Војводине је члан 166.
став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 72/09,
52/11, 55/13, 35/15-аутентично тумачење, 68/15 и 62/16-одлука УС), члан 3. Одлуке о оснивању
Педагошког завода Војводине (''Службени лист АПВ'', број 14/03), Покрајинска скупштинска
одлука о буџету АП Војводине за 2017. годину (''Службени лист АПВ'', број 69/16, 27/17 – испр.
и 29/17 - ребаланс) и Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи («Службени лист
АПВ», бр. 37/14, 54/14-др. Одлука, 37/16 и 29/17 ).
01 00 Приходи из буџета планирани су у износу од 23.199.680,00 динара за
финансирање делатности Педагошког завода Војводине, а распоред ових средстава планиран
је у складу са Смерницама за припрему Нацрта Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу
буџета АП Војводине за 2017. годину број 102-400-5/2017-01 од 28. 04. 2017. године и
Изменама и допунама смерница за припрему Нацрта Покрајинске скупштинске одлуке о
ребалансу буџета АП Војводине за 2017. годину број 102-400-5/2017-01 од 16. 05. 2017. године.
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 742331 – Приходи који својом делатношћу
остваре органи АП Војводине планирани су у износу од 2.084.000,00 динара на основу
пројекције Педагошког завода Војводине, а распоред ових средстава извршен је у складу са
пријављеним апропријацијама индиректног корисника.
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од
320.616,86 динара представља остварени суфицит по Завршном рачуну Педагошког завода
Војводине за 2016. годину. Распоред ових средстава извршен je на основу пријављених
апропријација индиректног корисника, у складу са Одлуком Управног одбора Педагошког
завода Војводине број 83 од 03.02.2017. године.
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Расходи су планирани по следећим економским класификацијама, изворима
финансирања и наменама:
Економска класификација 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 11.605.200,00
динара


Економска класификација 4111 – Плате, додаци и накнаде запослених 11.605.200,00
динара

01 00 Приходи из буџета

11.605.200,00 динара

Плате запослених код индиректних корисника у области образовања - Педагошког
завода Војводине (у даљем тексту:Завод) планирана су у износу од 11.605.200,00 динара за
2017. годину.
Економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца 2.077.500,00
динара


Економска класификација 4121 - Допринос за пензијско и инвалидско осигурање
1.397.200,00 динара

01 00 Приходи из буџета

1.392.700,00 динара

Средства у износу од 1.392.700,00 динара планирана су за плаћање доприноса за
пензијско и инвалидско осигурање запослених на терет послодавца у Заводу.


Економска класификација 4122 - Допринос за здравствено осигурање 597.700,00
динара

01 00 Приходи из буџета

597.700,00 динара

Средства у износу од 597.700,00 динара планирана су за плаћање доприноса за
здравствено осигурање запослених на терет послодавца у Заводу.


Економска класификација 4123 - Допринос за незапосленост 87.100,00 динара

01 00 Приходи из буџета

87.100,00 динара

Средства у износу од 87.100,00 динара планирана су за плаћање доприноса за
незапосленост на терет послодавца у Заводу.

Економска класификација 413 - Накнаде у натури 269.762,50 динара


Економска класификација 4131 - Накнаде у натури 269.762,50 динара

01 00 Приходи из буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских
корисника
13 06 Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година - додатна средства

240.000,00 динара
20.000,00 динара
9.762,50 динара
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Средства у износу од 269.762,50 динара планирана су за претплатне месечне карте за
превоз на рад и са рада у јавном градском саобраћају за запослене, за новогодишње дечје
пакетиће и друго у Заводу.
Економска класификација 414 - Социјална давања запосленима 920.000,00 динара


Економска класификација 4141 - Исплата накнада за време одсуствовања са посла на
терет фондова 90.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета

90.000,00 динара

Средства у износу од 90.000,00 динара планирана су за исплату накнада за боловање
преко 30 дана, породиљског одсуства запослених и друго у Заводу.


Економска класификација 4143 – Отпремнине и помоћи 610.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских
корисника

510.000,00 динара
100.000,00 динара

Средства из извора 01 00 у износу од 510.000,00 динара планирана су за исплату
отпремнине при одласку у пензију (420.000,00 динара) и за исплату помоћи запосленима у
Заводу и друго (90.000,00 динара). Средства из изора 04 00 у износу од 100.000,00 динара
планирана су за исплату помоћи запосленима и друго.


Економска класификација 4144 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог или
чланова уже породице и друге помоћи запосленом 220.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских
корисника

70.000,00 динара
150.000,00 динара

Средства у износу од 220.000,00 динара планирана су за исплате помоћи у
медицинском лечењу запосленог, чланова уже породице као и друге помоћи запосленом у
Заводу.

Економска класификација 415 - Накнаде трошкова за запослене 800.000,00 динара


Економска класификација 4151 - Накнаде трошкова за запослене 800.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских
корисника
13 06 Нераспоређен вишак прихода из
ранијих година – додатна средства

730.000,00 динара
20.000,00 динара
50.000,00 динара

Средства у износу од 800.000,00 динара планирана су за исплату трошкова превоза
запослених на рад и са рада у Заводу у случају да се накнада за превоз исплаћује у готовини.
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Економска класификација 421 - Стални трошкови 927.516,56 динара


Економска класификација 4211 - Трошкови платног промета и банкарских услуга
125.082,00 динара

01 00 Приходи из буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских
корисника
13 06 Нераспоређен вишак прихода из
ранијих година – додатна средства

100.082,00 динара
20.000,00 динара
5.000,00 динара

Средства у износу од 125.082,00 динара планирана су за плаћање трошкова провизије
банака и Управе за трезор при обављању платног промета за потребе Завода.


Економска класификација 4214 - Услуге комуникација 575.434,56 динара

01 00 Приходи из буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских
корисника
13 06 Нераспоређен вишак прихода из
ранијих година – додатна средства

395.000,00 динара
145.000,00 динара
35.434,56 динара

Средства у износу од 575.434,56 динара планирана су за телефонске, поштанске,
интернет трошкове и друго у Заводу.


Економска класификација 4215 - Трошкови осигурања 130.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских
корисника

100.000,00 динара
30.000,00 динара

Средства у износу од 130.000,00 динара планирана су за трошкове осигурања
запослених, опреме и друго у Заводу.


Економска класификација 4216 - Закуп имовине и опреме 60.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета

60.000,00 динара

Средства у износу од 60.000,00 динара планирана су за трошкове закупа пословног
простора, опреме и друго за потребе Завода.


Економска класификација 4219 – Остали трошкови 37.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских
корисника

22.000,00 динара
15.000,00 динара

Средства у износу од 37.000,00 динара планирана су за плаћање осталих сталних
трошкова у Заводу.
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Економска класификација 422 - Трошкови путовања 648.459,80 динара


Економска класификација 4221 - Трошкови службених путовања у земљи 548.459,80
динара

01 00 Приходи из буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских
корисника
13 06 Нераспоређен вишак прихода из
ранијих година – додатна средства

240.000,00 динара
160.000,00 динара
148.459,80 динара

Средства у износу од 548.459,80 динара планирана су за трошкове службених
путовања запослених и спољних сарадника Завода на семинаре, конференције и
манифестације из области образовања. То су трошкови дневница, превоза, смештаја као и
остали трошкови службених путовања у земљи.


Економска класификација 4222 - Трошкови службених путовања у иностранство
100.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета

100.000,00 динара

Средства у износу од 100.000,00 динара планирана су за трошкове службених
путовања запослених и спољних сарадника Завода у иностранство, а у вези међународне
сарадње у области образовања. То су трошкови дневница, превоза, смештаја и остали
трошкови службених путовања у иностранство.
Економска класификација 423 - Услуге по уговору 2.624.000,00 динара


Економска класификација 4231 - Административне услуге 160.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских
корисника

110.000,00 динара
50.000,00 динара

Средства у износу од 160.000,00 динара планирана су за секретарске услуге, услуге
превођења, консултантске услуге из области рачуноводства и друге административне услуге у
Заводу.


Економска класификација 4232 - Компјутерске услуге 380.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских
корисника

300.000,00 динара
80.000,00 динара

Средства у износу од 380.000,00 динара планирана су за трошкове услуга одржавања
софтвера, рачунарске опреме и друге компјутерске услуге у Заводу.


Економска класификација 4233 - Услуге образовања и усавршавања запослених
134.000,00 динара
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01 00 Приходи из буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских
корисника

104.000,00 динара
30.000,00 динара

Средства у износу од 134.000,00 динара планирана су за трошкове котизације на
семинарима, стручним саветовањима, за трошкове полагања стручних испита, курсева за
усавршавање знања језика, рада на рачунарима и друго.


Економска класификација 4234 - Услуге информисања 500.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских
корисника

450.000,00 динара
50.000,00 динара

Средства у износу од 500.000,00 динара планирана су за услуге штампања књига,
приручника, зборника, за објављивање огласа, тендера као и за друге услуге информисања, а
све у складу са програмским активностима Завода.


Економска класификација 4235 - Стручне услуге 850.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских
корисника

800.000,00 динара
50.000,00 динара

Средства у износу од 850.000,00 динара планирана су за исплате накнада спољним
члановима управног и надзорног одбора, плаћање адвокатских услуга, плаћање услуга
члановима стручних комисија, односно, услуга стручњака оних образовних профила којимa
Завод не располаже, а неопходни су за давање одређених стручних оцена, односно, стручних
мишљења о рукописима уџбеника, приручника и наставних материјала, а који ће бити
ангажовани по основу уговора о делу, као и за ангажовање извршиоца по основу уговора о
привременим и повременим пословима, као и за друге потребе у Заводу.


Економска класификација 4236 - Услуге за домаћинство и угоститељство 370.000,00
динара

01 00 Приходи из буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских
корисника
13 06 Нераспоређен вишак прихода из
ранијих година – додатна средства

220.000,00 динара
120.000,00 динара
30.000,00 динара

Средства у износу од 370.000,00 динара планирана су за плаћање угоститељских
услуга у вези организовања конференција и семинара и других програмских активности и друго
у Заводу.


Економска класификација 4237 - Репрезентација 120.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских
корисника

100.000,00 динара
20.000,00 динара
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Средства у износу од 120.000,00 динара планирана су за плаћање трошкова
репрезентације и поклона у Заводу.


Економска класификација 4239 - Остале опште услуге 110.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских
корисника

80.000,00 динара
30.000,00 динара

Средства у износу од 110.000,00 динара планирана су за плаћање општих услуга у
Заводу.
Економска класификација 424 - Специјализоване услуге 1.679.998,00 динара


Економска класификација 4242 - Услуге образовања, културе и спорта 1.679.998,00
динара

01 00 Приходи из буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских
корисника

1.379.998,00 динара
300.000,00 динара

Средства у износу од 1.679.998,00 динара планирана су за плаћање услуга потребних
приликом реализације планираних пројеката из области образовања у Заводу.
Економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање 215.960,00 динара


Економска класификација 4251 - Текуће поправке и одржавање зграда и објеката
79.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских
корисника

54.000,00 динара
25.000,00 динара

Средства у износу од 79.000,00 динара планирана су за плаћање трошкова поправки
и одржавања просторија Завода.


Економска класификација 4252 - Текуће поправке и одржавање опреме 136.960,00
динара

01 00 Приходи из буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских
корисника
13 06 Нераспоређен вишак прихода из
ранијих година – додатна средства

95.000,00 динара
40.000,00 динара
1.960,00 динара

Средства у износу од 136.960,00 динара планирана су за плаћање трошкова
одржавања и поправки административне и друге опреме у Заводу.
Економска класификација 426 - Материјал 1.430.000,00 динара
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Економска класификација 4261 - Административни материјал 300.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских
корисника

210.000,00 динара
90.000,00 динара

Средства у износу од 300.000,00 динара планирана су за набавку канцеларијског и
другог административног материјала у Заводу.


Економска класификација 4263 - Материјали за образовање и усавршавање
запослених 220.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских
корисника

170.000,00 динара
50.000,00 динара

Средства у износу од 220.000,00 динара планирана су за набавку штампе и стручне
литературе за запослене и друго у Заводу.


Економска класификација 4264 - Материјали за саобраћај 280.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских
корисника
13 06 Нераспоређен вишак прихода из
ранијих година – додатна средства

200.000,00 динара
70.000,00 динара
10.000,00 динара

Средства у износу од 280.000,00 динара планирана су за набавку горива и другог
материјала за саобраћај у Заводу.


Економска класификација 4266 - Материјали за образовање, културу и спорт
260.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских
корисника

160.000,00 динара
100.000,00 динара

Средства у износу од 260.000,00 динара планирана су за набавку материјала (хартија,
тонер, итд) за припрему и штампање разних публикација, зборника и других издања као и за
друго, а све у функцији реализације пројеката Завода.


Економска класификација 4268 – Материјали за одржавање хигијене и
угоститељство 160.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских
корисника

100.000,00 динара
60.000,00 динара

Средства у износу од 160.000,00 динара планирана су за набавку хигијенских средстава,
материјала за угоститељство и друго у Заводу.
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Економска класификација 4269 – Материјали за посебне намене 210.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских
корисника
13 06 Нераспоређен вишак прихода из
ранијих година – додатна средства

100.000,00 динара
80.000,00 динара
30.000,00 динара

Средства у износу од 210.000,00 динара планирана су за набавку потрошног
материјала, резервних делова, ситног инвентара, и других материјала за посебне намене у
Заводу.
Економска класификација 444 - Пратећи трошкови задуживања 22.000,00 динара


Економска класификација 4441 - Негативне курсне разлике 12.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских
корисника

10.000,00 динара
2.000,00 динара

Средства у износу од 12.000,00 динара планирана су у Заводу за плаћање трошкова
негативних курсних разлика.


Економска класификација 4442 - Казне за кашњење 10.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета

10.000,00 динара

Средства у износу од 10.000,00 динара планирана су за плаћање казни због кашњења
у измирењу обавеза у Заводу.
Економска класификација 465 - Остале дотације и трансфери 1.548.900,00 динара


Економска класификација 4651 - Остале текуће дотације и трансфери 1.548.900,00
динара

01 00 Приходи из буџета

1.548.900,00 динара

Средства у износу од 1.548.900,00 динара планирана су за пренос средстава Заводу за
уплату разлике између укупног износа плате обрачунате применом основице која није
умањена и укупног износа плате обрачунате применом умањене основице у складу са Законом
о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других
примања код корисника јавних средстава (''Службени гласник РС'', бр.116/2014).
Економска класификација 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 87.000,00
динара


Економска класификација 4821 - Остали порези 52.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета

50.000,00 динара
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04 00 Сопствени приходи буџетских
корисника

2.000,00 динара

Средства у износу од 52.000,00 динара планирана су за пореске обавезе Завода.


Економска класификација 4822 - Обавезне таксе 20.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских
корисника

10.000,00 динара
10.000,00 динара

Средства у износу од 20.000,00 динара планирана су за трошкове плаћања обавезних
такси у Заводу.


Економска класификација 4823 - Новчане казне, пенали и камате 15.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских
корисника

10.000,00 динара
5.000,00 динара

Средства у износу од 15.000,00 динара планирана су за плаћање новчаних казни и
пенала у Заводу.
Економска класификација 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова 40.000,00 динара


Економска класификација 4831 - Новчане казне и пенали по решењу судова
40.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских
корисника

10.000,00 динара
30.000,00 динара

Средства у износу од 40.000,00 динара планирана су за новчане казне по судским
решењима у Заводу.
Економска класификација 512 - Машине и опрема 478.000,00 динара


Економска класификација 5121 - Опрема за саобраћај 120.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских
корисника

100.000,00 динара
20.000,00 динара

Средства у износу од 120.000,00 динара планирана су за опрему за саобраћај у
Заводу.


Економска класификација 5122 - Административна опрема 158.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских
корисника

108.000,00 динара
50.000,00 динара
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Средства у износу од 158.000,00 динара планирана су за набавку канцеларијске,
биротехничке опреме и друго за потребе Завода.


Економска класификација 5126 - Опрема за образовање, науку, културу и спорт
200.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских
корисника

150.000,00 динара
50.000,00 динара

Средства у износу од 200.000,00 динара планирана су за набавку електронске и
рачунарске опреме за потребе Завода у реализацији планираних пројеката.
Економска класификација 515 – Нематеријална имовина 230.000,00 динара


Економска класификација 5151 - Нематеријална имовина 230.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских
корисника

220.000,00 динара
10.000,00 динара

Средства у износу од 230.000,00 динара планирана су за набавку компјутерског
софтвера, књига и друге нематеријалне имовине у области образовања за реализацију
планираних пројеката у Заводу.

Покрајински секретар
Nyilas Mihály
(Михаљ Њилаш)
Број: 128-402-105/2016-04-09-07
Датум: 04.07. 2017. године
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