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

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

јануар, 2019.

На основу члана 2. тачка 3. члана 28. члана 50. а у вези са чланом 41. Закона о
буџетском систему (''Сл.гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013, 63/2013-ИСПРАВКА, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015,
99/2016, 113/2017 и 95/2018) и члана 32. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету
Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину ("Службени лист АПВ", број 60/2018),
Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне
заједнице доноси:

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 2019. 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 буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину ("Службени
лист АПВ", 60/2018) планирана су из:
Извори финансирања за главу 06 00:
01 00

Општи приходи и примања буџета – извор 01
Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из
07 08
републичког буџета јединицама локалне самоуправе
733131
Текући трансфери од Републике у корист нивоа АП Војводине
Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за расходе за
07 13
запослене у образовању
733131
Текући трансфери од Републике у корист нивоа АП Војводине
15 00
Неутрошена средства донација из ранијих година
311712
Пренета неутрошена средства за посебне намене
56 00
Финансијска помоћ ЕУ
732321
Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа АП Војводина
732421
Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа АП Војводина
Укупно за главу 06 00:

708.599.350,96
570.652.000,00

26.815.399.000,00
1.305.877,50
53.105.362,50
9.122.352,50
43.983.010,00
28.149.061.590,96

Извори финансирања за главу 06 01:
01 00
Приходи из буџета
04 00
Сопствени приходи буџетских корисника
742331
Приходи који својом делатношћу остваре органи АП Војводине
13 06
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства
321311
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година
Укупно за главу 06 01:
Укупно за раздео 06:

25.400.649,04
400.000,00
720.000,00
26.520.649,04
28.175.582.240,00

Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година по Покрајинској
скупштинској одлуци о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину ("Службени
лист АПВ", 60/2018) на извору Општи приходи и примања буџета – извор 01 износе
734.000.000,00 динара, а Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих
година - додатна средства износе 27.441.582.240,00 која су приказана у следећој табели:

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Назив

Приходи, примања
и пренета
неутрошена
средства из
ранијих година

Приходи и
примања из
додатних
средстава

Укупно

06

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

0600

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице
Програм 1001

Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
ОАСИС - Комплементарни туристички развој Киштелека и Кањиже заснован на
природним ресурсима као међуповезаним различитим елементима регионалног
туристичког система
Извршни и законодавни органи

Пројекат 4022
111
311
311712

КАПИТАЛ

1.305.877,50

1.305.877,50

Пренета неутрошена средства за посебне
намене

1.305.877,50

1.305.877,50

1.305.877,50

1.305.877,50

53.105.362,50

53.105.362,50

9.122.352,50

9.122.352,50

9.122.352,50

9.122.352,50

43.983.010,00

43.983.010,00

43.983.010,00

43.983.010,00

1.305.877,50

1.305.877,50

53.105.362,50

53.105.362,50

54.411.240,00

54.411.240,00

1.305.877,50

1.305.877,50

53.105.362,50

53.105.362,50

54.411.240,00

54.411.240,00

1.305.877,50

1.305.877,50

53.105.362,50

53.105.362,50

54.411.240,00

54.411.240,00

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

732
732321

ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД
МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа АП
Војводина

56 00 Финансијска помоћ ЕУ

732421

Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа
АП Војводина

56 00 Финансијска помоћ ЕУ

Извори финансирања за функцију 111
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година
56 00 Финансијска помоћ ЕУ
Укупно за функцију 111

0,00

Извори финансирања за пројекат 4022
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година
56 00 Финансијска помоћ ЕУ
0,00

Укупно за пројекат 4022

Извори финансирања за програм Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година
56 00 Финансијска помоћ ЕУ

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

0,00

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Програм 2002
Програмска
активност 1001
910

Назив

Приходи, примања
и пренета
неутрошена
средства из
ранијих година

Приходи и
примања из
додатних
средстава

Укупно

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

733
733131

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА
ВЛАСТИ
Текући трансфери од Републике у корист
нивоа АП Војводина

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

570.652.000,00

570.652.000,00

570.652.000,00

570.652.000,00

570.652.000,00

570.652.000,00

570.652.000,00

570.652.000,00

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

570.652.000,00

0,00

570.652.000,00

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

570.652.000,00

570.652.000,00

570.652.000,00

0,00

570.652.000,00

Извори финансирања за програм Предшколско васпитање
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

570.652.000,00

570.652.000,00

570.652.000,00

0,00

570.652.000,00

Основно образовање
Реализација делатности основног образовања
Предшколско и основно образовање

733
733131

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА
ВЛАСТИ
Текући трансфери од Републике у корист
нивоа АП Војводина

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

18.553.509.000,00

18.553.509.000,00

18.553.509.000,00

18.553.509.000,00

18.553.509.000,00

18.553.509.000,00

18.553.509.000,00

18.553.509.000,00

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

18.553.509.000,00

0,00

18.553.509.000,00

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

18.553.509.000,00

18.553.509.000,00

18.553.509.000,00

0,00

18.553.509.000,00

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Назив

Приходи, примања
и пренета
неутрошена
средства из
ранијих година

Приходи и
примања из
додатних
средстава

Укупно

Извори финансирања за програм Основно образовање
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

18.553.509.000,00

18.553.509.000,00

18.553.509.000,00

0,00

18.553.509.000,00

Средње образовање
Реализација делатности средњег образовања
Средње образовање

733
733131

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА
ВЛАСТИ
Текући трансфери од Републике у корист
нивоа АП Војводина

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

7.994.534.000,00

7.994.534.000,00

7.994.534.000,00

7.994.534.000,00

7.994.534.000,00

7.994.534.000,00

7.994.534.000,00

7.994.534.000,00

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

7.994.534.000,00

0,00

7.994.534.000,00

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

7.994.534.000,00

7.994.534.000,00

7.994.534.000,00

0,00

7.994.534.000,00

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

Укупно за програм Средње образовање

Програм 2007
Програмска
активност 1003
960

7.994.534.000,00

7.994.534.000,00

7.994.534.000,00

0,00

7.994.534.000,00

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

733
733131

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА
ВЛАСТИ
Текући трансфери од Републике у корист
нивоа АП Војводина

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

267.356.000,00

267.356.000,00

267.356.000,00

267.356.000,00

267.356.000,00

267.356.000,00

267.356.000,00

267.356.000,00

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

267.356.000,00

0,00

267.356.000,00

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Назив

Приходи, примања
и пренета
неутрошена
средства из
ранијих година

Приходи и
примања из
додатних
средстава

Укупно

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

267.356.000,00

267.356.000,00

267.356.000,00

0,00

267.356.000,00

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

267.356.000,00

267.356.000,00

267.356.000,00
0,00
267.356.000,00
Укупно за програм Подршка у образовању ученика и студената
Извори финансирања за главу 0600 - Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице
07 08 Трансфери од других нивоа власти - наменски
и ненаменски трансфери из републичког
буџета јединицама локалне самоуправе

570.652.000,00

570.652.000,00

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

26.815.399.000,00

26.815.399.000,00

15 00

1.305.877,50

1.305.877,50

53.105.362,50

53.105.362,50

54.411.240,00

27.440.462.240,00

720.000,00

720.000,00

720.000,00

720.000,00

720.000,00

720.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

400.000,00

400.000,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

720.000,00

720.000,00

1.120.000,00

1.120.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

400.000,00

400.000,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

720.000,00

720.000,00

1.120.000,00

1.120.000,00

Неутрошена средства донација из ранијих
година
56 00 Финансијска помоћ ЕУ

Свега за главу 0600 - Покрајински секретаријат за образовање, прописе,
управу и националне мањине - националне заједнице

0601

27.386.051.000,00

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

321
321311

УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА
ПОСЛОВАЊА
Нераспоређени вишак прихода и примања
из ранијих година

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

742
742331

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И
УСЛУГА
Приходи које својом делатношћу остваре
органи АП Војводина

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

Извори финансирања за функцију 980

Укупно за функцију 980

0,00

Извори финансирања за програмску активност 1005

Укупно за програмску активност 1005

0,00

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Назив

Приходи, примања
и пренета
неутрошена
средства из
ранијих година

Приходи и
примања из
додатних
средстава

Укупно

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

400.000,00

400.000,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

720.000,00

720.000,00

1.120.000,00

1.120.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

400.000,00

400.000,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

720.000,00

720.000,00

1.120.000,00

1.120.000,00

400.000,00

400.000,00

Укупно за програм Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног
система
Извори финансирања за главу 0601 - Индиректни корисници у области образовања

Свега за главу 0601 - Индиректни корисници у области образовања

0,00

0,00

Извори финансирања за раздео 06
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника
07 08 Трансфери од других нивоа власти - наменски
и ненаменски трансфери из републичког
буџета јединицама локалне самоуправе

570.652.000,00

570.652.000,00

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

26.815.399.000,00

26.815.399.000,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година
56 00 Финансијска помоћ ЕУ

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 06

27.386.051.000,00

720.000,00

720.000,00

1.305.877,50

1.305.877,50

53.105.362,50

53.105.362,50

55.531.240,00

27.441.582.240,00

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 буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину ("Службени лист АП
Војводине", 60/2018) у укупном износу од 28.175.582.240,00 динара приказан је у следећој
табели:

Извор
финансирања
Економска
класификација
Позиција
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

06

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

0600

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

Подршка раду органа јавне управе
Издавање службеног листа АПВ, регистра важећих општих аката и збирке важећих
општих аката
Извршни и законодавни органи

0117 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 Општи приходи и примања буџета – извор 01

Извори финансирања за функцију 111
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

Укупно за функцију 111

15.200.000,00

0,00

15.200.000,00

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

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 Општи приходи и примања буџета – извор 01

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 јавне управе
Организација и спровођење државног стручног испита
Извршни и законодавни органи

0118 423
4235

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

4.497.759,05

4.497.759,05

Стручне услуге

4.497.759,05

4.497.759,05

4.497.759,05

4.497.759,05

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

100.000,00

100.000,00

Остале текуће дотације и трансфери

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

4.597.759,05

4.597.759,05

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

0119 465
4651

15.200.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

Извори финансирања за функцију 111
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

Укупно за функцију 111

4.597.759,05

0,00

4.597.759,05

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

Укупно за програмску активност 1001

4.597.759,05

4.597.759,05

4.597.759,05

0,00

4.597.759,05

Извор
финансирања
Економска
класификација
Позиција
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
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
Плате, додаци и накнаде запослених

68.842.956,54

68.842.956,54

68.842.956,54

68.842.956,54

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

68.842.956,54

68.842.956,54

11.806.567,05

11.806.567,05

8.261.154,79

8.261.154,79

0120 411
4111

0121 412
4121

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
Допринос за пензијско и инвалидско
осигурање

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01
Допринос за здравствено осигурање

4122

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

0122 413
4131

0123 414

1.077.668,99
1.077.668,99

1.077.668,99

1.077.668,99

2.631.700,00

2.631.700,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

1.961.700,00

1.961.700,00

1.961.700,00

1.961.700,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

2.683.060,06

2.683.060,06

Накнаде трошкова за запослене

2.683.060,06

2.683.060,06

2.683.060,06

2.683.060,06

326.000,00

326.000,00

326.000,00

326.000,00

326.000,00

326.000,00

315.000,00

315.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

290.000,00

290.000,00

290.000,00

290.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

300.000,00

300.000,00

Трошкови службених путовања у земљи

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

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

0124 415
4151

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

0125 416
4161

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

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

0126 421

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
Трошкови платног промета и банкарских
услуга

4211

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01
Закуп имовине и опреме

4216

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

0127 422

3.545.412,26

1.077.668,99

Отпремнине и помоћи

4144

3.545.412,26

1.077.668,99

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

4143

8.261.154,79
3.545.412,26

НАКНАДЕ У НАТУРИ

Исплата накнада за време одсуствовања с
посла на терет фондова

4141

8.261.154,79
3.545.412,26

Накнаде у натури
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

4221

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

Извор
финансирања
Економска
класификација
Позиција
Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

0128 423

Назив

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Компјутерске услуге

4232

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

4233

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

4261

4442

4651

4821

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

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

9.073.870,05

9.073.870,05

Остале текуће дотације и трансфери

9.073.870,05

9.073.870,05

9.073.870,05

9.073.870,05

66.000,00

66.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

700.000,00

700.000,00

700.000,00

700.000,00

700.000,00

700.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

104.028.822,69

104.028.822,69

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

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО
РЕШЕЊУ СУДОВА
Новчане казне и пенали по решењу судова

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

0134 485
4851

200.000,00

15.000,00

Новчане казне, пенали и камате

4831

200.000,00

МАТЕРИЈАЛ

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

0133 483

820.000,00

Административни материјал

Обавезне таксе

4823

820.000,00

5.150.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

4822

820.000,00

5.150.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

0132 482

6.170.000,00

820.000,00

200.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

0131 465

6.170.000,00

5.150.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

0130 444

Укупно

200.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

0129 426

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

5.150.000,00

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 Општи приходи и примања буџета – извор 01

Извори финансирања за функцију 111
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

Укупно за функцију 111

104.028.822,69

0,00

104.028.822,69

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

Укупно за програмску активност 1004

104.028.822,69

104.028.822,69

104.028.822,69

0,00

104.028.822,69

Извори финансирања за програм Систем јавне управе
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

Укупно за програм Систем јавне управе

108.626.581,74

108.626.581,74

108.626.581,74

0,00

108.626.581,74

Извор
финансирања
Економска
класификација
Позиција
Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Програм 1001
Програмска
активност 1003
840

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

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

0135 481
4819

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Дотације осталим непрофитним
институцијама

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

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 Општи приходи и примања буџета – извор 01

Укупно за функцију 840

31.000.000,00

0,00

31.000.000,00

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

Укупно за програмску активност 1003

Програмска
активност 1004
840

31.000.000,00

31.000.000,00

31.000.000,00

0,00

31.000.000,00

Подршка раду националних савета националних мањина
Верске и остале услуге заједнице

0136 481
4819

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Дотације осталим непрофитним
институцијама

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

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 Општи приходи и примања буџета – извор 01

Укупно за функцију 840

60.100.000,00

0,00

60.100.000,00

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

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
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

100.000,00

100.000,00

Стручне услуге

100.000,00

100.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

100.000,00

100.000,00

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Текући трансфери осталим нивоима власти

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

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

0137 423
4235

0138 463
4631

0139 465
4651

60.100.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

Извор
финансирања
Економска
класификација
Позиција
Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

Извори финансирања за функцију 111
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

Укупно за функцију 111

10.110.000,00

10.110.000,00

10.110.000,00

0,00

10.110.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1005
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

Укупно за програмску активност 1005

Програмска
активност 1006
111

10.110.000,00

10.110.000,00

0,00

10.110.000,00

Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини
Извршни и законодавни органи

0140 422
4229

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

550.000,00

550.000,00

Остали трошкови транспорта

550.000,00

550.000,00

550.000,00

550.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

5.900.000,00

5.900.000,00

Услуге информисања

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

900.000,00

900.000,00

900.000,00

900.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

МАТЕРИЈАЛ

150.000,00

150.000,00

Материјали за образовање, културу и спорт

150.000,00

150.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

150.000,00

150.000,00

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Текући трансфери осталим нивоима власти

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

1.500.000,00

1.500.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

22.100.000,00

22.100.000,00

0141 423
4234

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01
Стручне услуге

4235

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01
Остале опште услуге

4239

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

0142 426
4266

0143 463
4631

0144 481
4819

10.110.000,00

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Дотације осталим непрофитним
институцијама

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

Извори финансирања за функцију 111
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

Укупно за функцију 111

22.100.000,00

0,00

22.100.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1006
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

Укупно за програмску активност 1006

22.100.000,00

22.100.000,00

22.100.000,00

0,00

22.100.000,00

Извор
финансирања
Економска
класификација
Позиција
Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Пројекат 4007

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

Декада инклузије Рома

840

Верске и остале услуге заједнице

0145 481
4819

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Дотације осталим непрофитним
институцијама

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

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 Општи приходи и примања буџета – извор 01

Укупно за функцију 840

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 4007
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

2.000.000,00

2.000.000,00

Укупно за пројекат 4007

111
0146 424
4242

2.000.000,00

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

1.305.877,50

1.305.877,50

Услуге образовања, културе и спорта

1.305.877,50

1.305.877,50

1.305.877,50

1.305.877,50

15.676.802,50

15.676.802,50

7.596.015,00

7.596.015,00

7.596.015,00

7.596.015,00

8.080.787,50

8.080.787,50

8.080.787,50

8.080.787,50

37.428.560,00

37.428.560,00

1.526.337,50

1.526.337,50

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

0147 463
4631

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Текући трансфери осталим нивоима власти

56 00 Финансијска помоћ ЕУ
Капитални трансфери осталим нивоима
власти

4632

56 00 Финансијска помоћ ЕУ

0148 465

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Остале текуће дотације и трансфери

56 00 Финансијска помоћ ЕУ

4652

0,00

ОАСИС - Комплементарни туристички развој Киштелека и Кањиже заснован на
природним ресурсима као међуповезаним различитим елементима регионалног
туристичког система
Извршни и законодавни органи

Пројекат 4022

4651

2.000.000,00

Остале капиталне дотације и трансфери
56 00 Финансијска помоћ ЕУ

1.526.337,50

1.526.337,50

35.902.222,50

35.902.222,50

35.902.222,50

35.902.222,50

1.305.877,50

1.305.877,50

53.105.362,50

53.105.362,50

54.411.240,00

54.411.240,00

1.305.877,50

1.305.877,50

53.105.362,50

53.105.362,50

54.411.240,00

54.411.240,00

Извори финансирања за функцију 111
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година
56 00 Финансијска помоћ ЕУ
Укупно за функцију 111

0,00

Извори финансирања за пројекат 4022
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година
56 00 Финансијска помоћ ЕУ

Укупно за пројекат 4022

0,00

Извор
финансирања
Економска
класификација
Позиција
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 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

125.310.000,00

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

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

Програм 1602
Програмска
активност 1001
111

125.310.000,00

125.310.000,00
1.305.877,50

1.305.877,50

53.105.362,50

53.105.362,50

54.411.240,00

179.721.240,00

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

11.298.595,35

11.298.595,35

Стручне услуге

11.298.595,35

11.298.595,35

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

11.298.595,35

11.298.595,35

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

1.029.859,54

1.029.859,54

Остале текуће дотације и трансфери

1.029.859,54

1.029.859,54

1.029.859,54

1.029.859,54

12.328.454,89

12.328.454,89

0149 423
4235

0150 465
4651

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

Извори финансирања за функцију 111
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

Укупно за функцију 111

12.328.454,89

0,00

12.328.454,89

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

Укупно за програмску активност 1001

12.328.454,89

12.328.454,89

12.328.454,89

0,00

12.328.454,89

Извори финансирања за програм Уређење и управљање у систему правосуђа
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

Укупно за програм Уређење и управљање у систему правосуђа

Програм 2001
Програмска
активност 1001
980

0,00

12.328.454,89

Администрација, управљање и надзор
Образовање некласификовано на другом месту
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
Плате, додаци и накнаде запослених

45.708.817,31

45.708.817,31

45.708.817,31

45.708.817,31

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

45.708.817,31

45.708.817,31

7.839.062,17

7.839.062,17

5.485.058,08

5.485.058,08

5.485.058,08

5.485.058,08

2.354.004,09

2.354.004,09

2.354.004,09

2.354.004,09

4111

0152 412

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
Допринос за пензијско и инвалидско
осигурање

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

4122

12.328.454,89

12.328.454,89

Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система

0151 411

4121

12.328.454,89

Допринос за здравствено осигурање
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

Извор
финансирања
Економска
класификација
Позиција
Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

0153 413
4131

Назив

418.555,66

418.555,66

418.555,66

418.555,66

418.555,66

418.555,66

1.200.000,00

1.200.000,00

400.000,00

400.000,00

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01
Отпремнине и помоћи

4143

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

4151

500.000,00
300.000,00

300.000,00

300.000,00

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

1.050.750,61

1.050.750,61

Накнаде трошкова за запослене

1.050.750,61

1.050.750,61

1.050.750,61

1.050.750,61

124.000,00

124.000,00

124.000,00

124.000,00

124.000,00

124.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

203.107,54

203.107,54

Услуге комуникација

102.107,54

102.107,54

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

0156 416
4161

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

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

0157 421
4214

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01
Закуп имовине и опреме

4216

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01
Остали трошкови

4219

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

0158 422
4221

400.000,00
500.000,00

500.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

0155 415

400.000,00
500.000,00

300.000,00

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

4144

Укупно

Накнаде у натури

Исплата накнада за време одсуствовања с
посла на терет фондова

4141

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

НАКНАДЕ У НАТУРИ

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

0154 414

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

102.107,54

102.107,54

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

400.000,00

400.000,00

Трошкови службених путовања у земљи

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

Извор
финансирања
Економска
класификација
Позиција
Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

0159 423
4231

Назив

7.062.000,00

7.062.000,00

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

2.900.000,00

2.900.000,00

2.900.000,00

2.900.000,00

3.300.000,00

3.300.000,00

3.300.000,00

3.300.000,00

10.000,00

10.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01
Услуге образовања и усавршавања
запослених
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01
Услуге информисања

4234

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01
Стручне услуге

4235

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01
Услуге за домаћинство и угоститељство

4236

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01
Репрезентација

4237

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01
Остале опште услуге

4239

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

10.000,00

10.000,00

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

11.000,00

11.000,00

Услуге образовања, културе и спорта

10.000,00

10.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

10.000,00

10.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.321.000,00

1.321.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

1.300.000,00

1.300.000,00

Материјали за образовање, културу и спорт

1.000,00

1.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

1.000,00

1.000,00

Материјали за одржавање хигијене и
угоститељство

10.000,00

10.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

10.000,00

10.000,00

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

1.000,00

1.000,00

Негативне курсне разлике

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

5.294.554,59

5.294.554,59

Остале текуће дотације и трансфери

5.294.554,59

5.294.554,59

5.294.554,59

5.294.554,59

0160 424
4242

Остале специјализоване услуге

4249

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

0161 426

МАТЕРИЈАЛ
Административни материјал

4261

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01
Материјали за образовање и усавршавање
запослених

4263

4266

4268

0162 444
4441

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

0163 465
4651

Укупно

Административне услуге

Компјутерске услуге

4233

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

4232

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

Извор
финансирања
Економска
класификација
Позиција
Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

0164 482
4821

Назив

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

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

15.000,00

2.000,00

2.000,00

Обавезне таксе
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

4831

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

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

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

70.698.847,88

70.698.847,88

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

0165 483

2.000,00
5.000,00

8.000,00

Новчане казне, пенали и камате

4823

Укупно

15.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

4822

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Извори финансирања за функцију 980
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

Укупно за функцију 980

70.698.847,88

0,00

70.698.847,88

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

Укупно за програмску активност 1001

Програмска
активност 1002
980

70.698.847,88

70.698.847,88

0,00

70.698.847,88

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

0166 423
4235

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

9.405.764,45

9.405.764,45

Стручне услуге

9.405.764,45

9.405.764,45

9.405.764,45

9.405.764,45

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

300.000,00

300.000,00

Остале текуће дотације и трансфери

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

9.705.764,45

9.705.764,45

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

0167 465
4651

70.698.847,88

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

Извори финансирања за функцију 980
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

Укупно за функцију 980

9.705.764,45

0,00

9.705.764,45

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

Укупно за програмску активност 1002

9.705.764,45

9.705.764,45

9.705.764,45

0,00

9.705.764,45

Извор
финансирања
Економска
класификација
Позиција
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

0168 423
4235

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

300.000,00

300.000,00

Стручне услуге

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

2.900.000,00

2.900.000,00

2.900.000,00

2.900.000,00

2.900.000,00

2.900.000,00

3.200.000,00

3.200.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01
Остале опште услуге

4239

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

0169 472
4727

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

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

Извори финансирања за функцију 980
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

Укупно за функцију 980

3.200.000,00

0,00

3.200.000,00

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

Укупно за програмску активност 1003

3.200.000,00

3.200.000,00

3.200.000,00

0,00

3.200.000,00

Извори финансирања за програм Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

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

Програм 2002
Програмска
активност 1001
910

83.604.612,33

83.604.612,33

0,00

83.604.612,33

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

0170 463
4631

83.604.612,33

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

570.652.000,00

570.652.000,00

570.652.000,00

570.652.000,00

570.652.000,00

570.652.000,00

570.652.000,00

570.652.000,00

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

570.652.000,00

0,00

570.652.000,00

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

570.652.000,00

570.652.000,00

570.652.000,00

0,00

570.652.000,00

Извор
финансирања
Економска
класификација
Позиција
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

0171 463
4631

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Текући трансфери осталим нивоима власти

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01
Капитални трансфери осталим нивоима
власти

4632

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

9.000.000,00

9.000.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

8.995.000,00

8.995.000,00

8.995.000,00

8.995.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

Извори финансирања за функцију 910
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

Укупно за функцију 910

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

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

Укупно за програмску активност 1002

Програмска
активност 1003
910

9.000.000,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

Подизања квалитета предшколског васпитања
Предшколско и основно образовање
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Текући трансфери осталим нивоима власти

700.000,00

700.000,00

700.000,00

700.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

700.000,00

700.000,00

700.000,00

700.000,00

0172 463
4631

9.000.000,00

Извори финансирања за функцију 910
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

Укупно за функцију 910

700.000,00

0,00

700.000,00

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

Укупно за програмску активност 1003

700.000,00

700.000,00

700.000,00

0,00

700.000,00

Извори финансирања за програм Предшколско васпитање
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

9.700.000,00

9.700.000,00

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

570.652.000,00

570.652.000,00

Укупно за програм Предшколско васпитање

580.352.000,00

0,00

580.352.000,00

Извор
финансирања
Економска
класификација
Позиција
Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Програм 2003
Програмска
активност 1001
910

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

Основно образовање
Реализација делатности основног образовања
Предшколско и основно образовање

0173 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

18.553.509.000,00

18.553.509.000,00

18.553.509.000,00

18.553.509.000,00

18.553.509.000,00

18.553.509.000,00

18.553.509.000,00

18.553.509.000,00

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

18.553.509.000,00

0,00

18.553.509.000,00

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
910

4632

18.553.509.000,00

18.553.509.000,00

0,00

18.553.509.000,00

Двојезичка настава у основним школама
Предшколско и основно образовање
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Текући трансфери осталим нивоима власти

2.300.000,00

2.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

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

0174 463
4631

18.553.509.000,00

Капитални трансфери осталим нивоима
власти
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

Извори финансирања за функцију 910
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

Укупно за функцију 910

2.300.000,00

0,00

2.300.000,00

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

Укупно за програмску активност 1002

2.300.000,00

2.300.000,00

2.300.000,00

0,00

2.300.000,00

Извор
финансирања
Економска
класификација
Позиција
Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Програмска
активност 1004
910

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

Подизање квалитета основног образовања
Предшколско и основно образовање
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Текући трансфери осталим нивоима власти

7.200.000,00

7.200.000,00

7.200.000,00

7.200.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

7.200.000,00

7.200.000,00

3.753.000,00

3.753.000,00

3.753.000,00

3.753.000,00

3.753.000,00

3.753.000,00

10.953.000,00

10.953.000,00

0175 463
4631

0176 481
4819

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Дотације осталим непрофитним
институцијама

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

Извори финансирања за функцију 910
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

Укупно за функцију 910

10.953.000,00

0,00

10.953.000,00

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

Укупно за програмску активност 1004

Програмска
активност 1005
910

10.953.000,00

10.953.000,00

0,00

10.953.000,00

Образовање одраслих
Предшколско и основно образовање

0177 463
4632

10.953.000,00

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Капитални трансфери осталим нивоима
власти

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

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 910
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

Укупно за функцију 910

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1005
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

Укупно за програмску активност 1005

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

Извор
финансирања
Економска
класификација
Позиција
Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Програмска
активност 1006
910

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

Модернизација инфраструктуре основних школа
Предшколско и основно образовање

0178 463
4631

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Текући трансфери осталим нивоима власти

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01
Капитални трансфери осталим нивоима
власти

4632

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

95.005.000,00

95.005.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

95.000.000,00

95.000.000,00

95.000.000,00

95.000.000,00

95.005.000,00

95.005.000,00

Извори финансирања за функцију 910
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

Укупно за функцију 910

95.005.000,00

0,00

95.005.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1006
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

Укупно за програмску активност 1006

95.005.000,00

95.005.000,00

0,00

95.005.000,00

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

Пројекат 4007
910
0179 462
4621

95.005.000,00

ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Текуће дотације међународним
организацијама

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

700.000,00

700.000,00

700.000,00

700.000,00

700.000,00

700.000,00

700.000,00

700.000,00

Извори финансирања за функцију 910
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

Укупно за функцију 910

700.000,00

0,00

700.000,00

Извори финансирања за пројекат 4007
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

700.000,00

700.000,00

Укупно за пројекат 4007

700.000,00

0,00

700.000,00

Извори финансирања за програм Основно образовање
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

110.958.000,00

110.958.000,00

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

18.553.509.000,00

18.553.509.000,00

Укупно за програм Основно образовање

18.664.467.000,00

0,00

18.664.467.000,00

Извор
финансирања
Економска
класификација
Позиција
Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Програм 2004
Програмска
активност 1001
920

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

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

7.994.534.000,00

7.994.534.000,00

7.994.534.000,00

7.994.534.000,00

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

7.994.534.000,00

7.994.534.000,00

7.994.534.000,00

7.994.534.000,00

0180 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

7.994.534.000,00

0,00

7.994.534.000,00

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

7.994.534.000,00

7.994.534.000,00

0,00

7.994.534.000,00

Подизање квалитета средњег образовања
Средње образовање
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Текући трансфери осталим нивоима власти

9.732.000,00

9.732.000,00

9.732.000,00

9.732.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

9.732.000,00

9.732.000,00

2.865.000,00

2.865.000,00

2.865.000,00

2.865.000,00

2.865.000,00

2.865.000,00

12.597.000,00

12.597.000,00

0181 463
4631

0182 481
4819

7.994.534.000,00

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Дотације осталим непрофитним
институцијама

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

Извори финансирања за функцију 920
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

Укупно за функцију 920

12.597.000,00

0,00

12.597.000,00

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

Укупно за програмску активност 1002

12.597.000,00

12.597.000,00

12.597.000,00

0,00

12.597.000,00

Извор
финансирања
Економска
класификација
Позиција
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
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Текући трансфери осталим нивоима власти

2.500.000,00

2.500.000,00

1.900.000,00

1.900.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

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

0183 463
4631

Капитални трансфери осталим нивоима
власти

4632

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

Извори финансирања за функцију 920
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

Укупно за функцију 920

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

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

Укупно за програмску активност 1004

Програмска
активност 1005
920

4632

2.500.000,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

Модернизација инфраструктуре средњих школа
Средње образовање
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Текући трансфери осталим нивоима власти

33.805.000,00

33.805.000,00

5.000,00

5.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

5.000,00

5.000,00

33.800.000,00

33.800.000,00

33.800.000,00

33.800.000,00

33.805.000,00

33.805.000,00

0184 463
4631

2.500.000,00

Капитални трансфери осталим нивоима
власти
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

Извори финансирања за функцију 920
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

Укупно за функцију 920

33.805.000,00

0,00

33.805.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1005
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

Укупно за програмску активност 1005

33.805.000,00

33.805.000,00

33.805.000,00

0,00

33.805.000,00

Извори финансирања за програм Средње образовање
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

48.902.000,00

48.902.000,00

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

7.994.534.000,00

7.994.534.000,00

Укупно за програм Средње образовање

8.043.436.000,00

0,00

8.043.436.000,00

Извор
финансирања
Економска
класификација
Позиција
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

0185 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

267.356.000,00

267.356.000,00

267.356.000,00

267.356.000,00

267.356.000,00

267.356.000,00

267.356.000,00

267.356.000,00

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

267.356.000,00

0,00

267.356.000,00

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

267.356.000,00

267.356.000,00

0,00

267.356.000,00

Подизање квалитета ученичког стандарда
Помоћне услуге образовању
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Текући трансфери осталим нивоима власти

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

0186 463
4631

267.356.000,00

Извори финансирања за функцију 960
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

Укупно за функцију 960

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

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

Укупно за програмску активност 1004

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

Извор
финансирања
Економска
класификација
Позиција
Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Програмска
активност 1005
960

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

Регресирање превоза ученика средњих школа
Помоћне услуге образовању
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Текући трансфери осталим нивоима власти

183.000.000,00

183.000.000,00

183.000.000,00

183.000.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

183.000.000,00

183.000.000,00

183.000.000,00

183.000.000,00

0187 463
4631

Извори финансирања за функцију 960
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

Укупно за функцију 960

183.000.000,00

0,00

183.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1005
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

Укупно за програмску активност 1005

Програмска
активност 1006
960

4632

183.000.000,00

183.000.000,00

0,00

183.000.000,00

Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда
Помоћне услуге образовању
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Текући трансфери осталим нивоима власти

8.969.702,00

8.969.702,00

5.000,00

5.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

5.000,00

5.000,00

8.964.702,00

8.964.702,00

8.964.702,00

8.964.702,00

8.969.702,00

8.969.702,00

0188 463
4631

183.000.000,00

Капитални трансфери осталим нивоима
власти
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

Извори финансирања за функцију 960
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

Укупно за функцију 960

8.969.702,00

0,00

8.969.702,00

Извори финансирања за програмску активност 1006
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

Укупно за програмску активност 1006

8.969.702,00

8.969.702,00

8.969.702,00

0,00

8.969.702,00

Извори финансирања за програм Подршка у образовању ученика и студената
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

193.969.702,00

193.969.702,00

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

267.356.000,00

267.356.000,00

Укупно за програм Подршка у образовању ученика и студената

461.325.702,00

0,00

461.325.702,00

Извор
финансирања
Економска
класификација
Позиција
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 0600 - Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

708.599.350,96

708.599.350,96

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

570.652.000,00

570.652.000,00

26.815.399.000,00

26.815.399.000,00

07 13
Трансфери од других нивоа властитрансферна средства из републичког буџета за
расходе за запослене у образовању
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година
56 00 Финансијска помоћ ЕУ

Свега за главу 0600 - Покрајински секретаријат за образовање, прописе,
управу и националне мањине - националне заједнице

0601

28.094.650.350,96

1.305.877,50

1.305.877,50

53.105.362,50

53.105.362,50

54.411.240,00

28.149.061.590,96

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

13.153.304,31

13.153.304,31

13.153.304,31

13.153.304,31

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

13.153.304,31

13.153.304,31

2.255.791,69

2.255.791,69

1.578.396,52

1.578.396,52

1.578.396,52

1.578.396,52

677.395,17

677.395,17

677.395,17

677.395,17

0189 411
4111

0190 412
4121

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
Допринос за пензијско и инвалидско
осигурање

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01
Допринос за здравствено осигурање

4122

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

0191 413
4131

НАКНАДЕ У НАТУРИ

230.000,00

10.000,00

240.000,00

Накнаде у натури

230.000,00

10.000,00

240.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

230.000,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

0192 414
4141

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

390.000,00

Исплата накнада за време одсуствовања с
посла на терет фондова

170.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

4143

Отпремнине и помоћи
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

4144

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

10.000,00

10.000,00

20.000,00

410.000,00
170.000,00

170.000,00
100.000,00

170.000,00
20.000,00

100.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника
Помоћ у медицинском лечењу запосленог
или чланова уже породице и друге помоћи
запосленом

230.000,00

120.000,00
100.000,00

20.000,00

20.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

Извор
финансирања
Економска
класификација
Позиција
Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

0193 415
4151

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

1.200.000,00

80.000,00

1.280.000,00

Накнаде трошкова за запослене

1.200.000,00

80.000,00

1.280.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

1.200.000,00

1.200.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

40.000,00

40.000,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

40.000,00

40.000,00

958.000,00

36.000,00

994.000,00

40.000,00

15.000,00

55.000,00

0194 421

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
Трошкови платног промета и банкарских
услуга

4211

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

40.000,00

40.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

5.000,00

5.000,00

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

10.000,00

10.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01
Комуналне услуге

4213

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01
Услуге комуникација

4214

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

352.000,00

352.000,00

352.000,00

352.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00
353.000,00

70.000,00
21.000,00

353.000,00

374.000,00
353.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

10.000,00

10.000,00

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

11.000,00

11.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01
Закуп имовине и опреме

4216

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01
Остали трошкови

4219

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

0195 422
4221

82.000,00

82.000,00

82.000,00

82.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

300.000,00

200.000,00

500.000,00

Трошкови службених путовања у земљи

250.000,00

200.000,00

450.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

250.000,00

250.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

50.000,00

50.000,00

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

150.000,00

150.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

Извор
финансирања
Економска
класификација
Позиција
Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

0196 423
4231

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

2.105.000,00

145.000,00

2.250.000,00

Административне услуге

50.000,00

5.000,00

55.000,00

50.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника
Компјутерске услуге
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

300.000,00

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

50.000,00
5.000,00

5.000,00

30.000,00

330.000,00

300.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

4233

Укупно

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

4232

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

80.000,00

300.000,00
30.000,00

30.000,00

30.000,00

110.000,00

80.000,00

80.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

10.000,00

10.000,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства
Услуге информисања
4234

20.000,00

20.000,00

10.000,00

330.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

320.000,00
320.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника
Стручне услуге

4235

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01
Услуге за домаћинство и угоститељство

4236

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

320.000,00
10.000,00

900.000,00

900.000,00

900.000,00
20.000,00

10.000,00

900.000,00
20.000,00

20.000,00

40.000,00
20.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

10.000,00

10.000,00

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

10.000,00

10.000,00

40.000,00

250.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства
Остале опште услуге
4239
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

225.000,00

210.000,00
40.000,00

40.000,00

10.000,00

235.000,00

225.000,00

225.000,00
5.000,00

5.000,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

5.000,00

5.000,00

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

922.000,00

922.000,00

Услуге образовања, културе и спорта

922.000,00

922.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

922.000,00

922.000,00

4242

0198 425

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
Текуће поправке и одржавање зграда и
објеката

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

4252

210.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

0197 424

4251

210.000,00

107.000,00

40.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

Текуће поправке и одржавање опреме

100.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

100.000,00

147.000,00

7.000,00
40.000,00

140.000,00
100.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

20.000,00

20.000,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

20.000,00

20.000,00

Извор
финансирања
Економска
класификација
Позиција
Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

0199 426
4261

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Укупно

МАТЕРИЈАЛ

966.000,00

265.000,00

1.231.000,00

Административни материјал

120.000,00

50.000,00

170.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

120.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства
Материјали за образовање и усавршавање
4263
запослених
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

270.000,00

Материјали за саобраћај
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

120.000,00
30.000,00

30.000,00

20.000,00

20.000,00

5.000,00

275.000,00

270.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

4264

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

365.000,00

270.000,00
5.000,00

5.000,00

120.000,00

485.000,00

365.000,00

365.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

50.000,00

50.000,00

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

70.000,00

70.000,00

100.000,00

10.000,00

110.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

100.000,00

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

90.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

90.000,00

4268

100.000,00
10.000,00

10.000,00

60.000,00

150.000,00
90.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

30.000,00

30.000,00

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

30.000,00

30.000,00

20.000,00

41.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

21.000,00
21.000,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

0200 444
4441

15.000,00

Негативне курсне разлике

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

4651

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

1.523.553,04

1.523.553,04

Остале текуће дотације и трансфери

1.523.553,04

1.523.553,04

1.523.553,04

1.523.553,04

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

0202 482
4821

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

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства
Обавезне таксе
4822
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

4823

20.000,00

15.000,00

Казне за кашњење

0201 465

20.000,00

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

4442

21.000,00

Новчане казне, пенали и камате
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

35.000,00

2.000,00

37.000,00

15.000,00

2.000,00

17.000,00

15.000,00

15.000,00
2.000,00

10.000,00

2.000,00
10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Извор
финансирања
Економска
класификација
Позиција
Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

0203 483
4831

Назив

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

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

0204 512

МАШИНЕ И ОПРЕМА
Административна опрема

5122

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

0205 515
5151

Укупно

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

1.130.000,00

282.000,00

1.412.000,00

980.000,00

282.000,00

1.262.000,00

980.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства
Опрема за образовање, науку, културу и
5126
спорт

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

980.000,00
50.000,00

50.000,00

232.000,00

232.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

100.000,00

40.000,00

140.000,00

Нематеријална имовина

100.000,00

40.000,00

140.000,00

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

100.000,00

100.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

10.000,00

10.000,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

30.000,00

30.000,00

Извори финансирања за функцију 980
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

25.400.649,04

25.400.649,04

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

400.000,00

400.000,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

720.000,00

720.000,00

1.120.000,00

26.520.649,04

Укупно за функцију 980

25.400.649,04

Извори финансирања за програмску активност 1005
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

25.400.649,04

25.400.649,04

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

400.000,00

400.000,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

720.000,00

720.000,00

1.120.000,00

26.520.649,04

Укупно за програмску активност 1005

25.400.649,04

Извори финансирања за програм Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

25.400.649,04

25.400.649,04

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

400.000,00

400.000,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

720.000,00

720.000,00

1.120.000,00

26.520.649,04

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

25.400.649,04

Извор
финансирања
Економска
класификација
Позиција
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 0601 - Индиректни корисници у области образовања
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

25.400.649,04

25.400.649,04

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

400.000,00

400.000,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

720.000,00

720.000,00

1.120.000,00

26.520.649,04

Свега за главу 0601 - Индиректни корисници у области образовања

25.400.649,04

Извори финансирања за раздео 06
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

734.000.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

400.000,00

400.000,00

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

570.652.000,00

570.652.000,00

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

26.815.399.000,00

26.815.399.000,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година
56 00 Финансијска помоћ ЕУ

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 06

734.000.000,00

28.120.051.000,00

720.000,00

720.000,00

1.305.877,50

1.305.877,50

53.105.362,50

53.105.362,50

55.531.240,00

28.175.582.240,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

0606 Подршка раду органа јавне управе

15.200.000,00

0,00

15.200.000,00

0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице

15.200.000,00

0,00

15.200.000,00

Назив

Подршка раду органа јавне управе

Сектор

06 Опште услуге јавне управе

Сврха

Упознавање јавности са актима донетих од стране АП Војводине и у вези са АП Војводином

Правни основ

Покрајинска скупштинска одлука о објављивању прописа и других аката

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице је издавач "Службеног листа
АПВ". "Службени лист АПВ" се издаје на шест језика, који су у равноправној службеној употреби у раду органа АП Војводине.
Програм обухвата објављивање "Службеног листа АПВ" у штампаном облику и електронски у ПДФ формату на интернет страници
Секретаријата. Програм обухвата и објављивање регистра важећих општих аката објављених у Службеном листу за претходну
годину, у штампаном облику и електронски у ПДФ формату на интернет страници Секретаријата, као и објављивање збирке
важећих општих аката објављених у Службеном листу, чије се комплетно припремање врши у Секретаријату. Регистар и Збирка
важећих општих аката се објављује на шест језика, који су у равноправној службеној употреби у раду органа АП Војводине.

Циљ 1

Објављивање аката донетих од стране органа АП Војводине

Индикатор 1.1

Назив :Број објављених службених листова
Извор верификације :Интерна евиденција

Базна
вредност

2019

2020

2021

58

65

65

65

Базна
вредност

2019

2020

2021

0

0

0

0

Коментар :Базна вредност је из 2017. године
Циљ 2

Благовремено објављивање аката донетих од стране АП Војводине у Службеном листу АПВ

Индикатор 2.1

Назив :Број дана у кашњењу
Извор верификације :Интерна евиденција
Коментар :Базна вредност је из 2017. године

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06061003

06061003 Издавање службеног листа АПВ, регистра важећих општих аката и
збирке важећих општих аката
Програм (коме
0606 Подршка раду органа јавне управе
припада)

15.200.000,00

0,00

15.200.000,00

Функција

111 - Извршни и законодавни органи

Сврха

Упознавање јавности са актима донетих од стране АП Војводине

Правни основ

Покрајинска скупштинска одлука о објављивању прописа и других аката

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице је издавач "Службеног листа
АПВ". "Службени лист АПВ" се издаје на шест језика, који су у равноправној службеној употреби у раду органа АП Војводине.
Програмска активност обухвата објављивање "Службеног листа АПВ" у штампаном облику и електронски у ПДФ формату на
интернет страници Секретаријата. Програмска активност обухвата и објављивање регистра важећих општих аката објављених у
Службеном листу за претходну годину, у штампаном облику и електронски у ПДФ формату на интернет страници Секретаријата,
као и објављивање збирке важећих општих аката објављених у Службеном листу, чије се комплетно припремање врши у
Секретаријату. Регистар и Збирка важећих општих аката се објављује на шест језика, који су у равноправној службеној употреби у
раду органа АП Војводине.

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

Објављивање аката донетих од стране органа АП Војводине у Службеном листу АПВ

Индикатор 1.1

Назив :Број објављених аката
Извор верификације :Интерна евиденција

Базна
вредност

2019

2020

2021

1445

1400

1400

1400

Базна
вредност

2019

2020

2021

3198

3000

3000

3000

Базна
вредност

2019

2020

2021

0

0

0

0

Коментар :Базна вредност је из 2017. године
Индикатор 1.2

Назив :Број одштампаних страница
Извор верификације :Интерна евиденција
Коментар :Странице на српском језику. Базна вредност је из 2017. године

Циљ 2

Благовремено објављивање аката донетих од стране АП Војводине у Службеном листу АПВ

Индикатор 2.1

Назив :Број дана у кашњењу
Извор верификације :Интерна евиденција
Коментар :Базна вредност је из 2017. године

Циљ 3

Упознавање јавности са актима донетих од стране АП Војводине путем објављивања у Регистру важећих општих аката

Индикатор 3.1

Назив :Број објављених општих аката
Извор верификације :Интерна евиденција
Коментар :Базна вредност је из 2018. године

Базна
вредност

2019

2020

2021

494

500

500

500

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

Циљ 4

Упознавање јавности са актима донетих од стране АП Војводине путем објављивања у Збирци важећих општих аката

Индикатор 4.1

Назив :Број објављених општих аката

Базна
вредност

2019

2020

2021

286

300

300

300

Извор верификације :Интерна евиденција
Коментар :Базну вредност је из 2018. године
0607 Систем јавне управе

108.626.581,74

0,00

108.626.581,74

0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице

108.626.581,74

0,00

108.626.581,74

Назив

Систем јавне управе

Сектор

06 Опште услуге јавне управе

Сврха

Развој ефикасног система јавне управе и ефикасно остваривање права и обавеза грађана и грађанки.

Правни основ

Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ; Уредба о програму и начину полагања државног стручног
испита ; Одлука о Стратегији реформе и развоја покрајинске управе ; Стратегија реформе јавне управе у Републици Србији

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Обављају се послови који се односе на: праћење примене републичких стратешких докумената у области система јавне управе и
е-управе и послови државне управе који су законом поверени АПВ.

Циљ 1

Унапређење рада органа јавне управе

Индикатор 1.1

Назив :Број притужби или опомена на рад Секретаријата од стране институција ван
Базна
правне контроле управе (омбудсман, повереник за информације од јавног значаја
вредност
итд.)
Извор верификације :Интерна евиденција

0

2019

2020

2021

0

0

0

Коментар :Базна вредност је из 2017. године
Циљ 2

Вођење родне статистике ради процене односа равноправне заступљености мушкараца и жена у укупном броју запослених и на
руководећим местима у покрајинским органима

Индикатор 2.1

Назив :% жена са положеним државним стручним испитом, на руководећим
местима у покрајинским органима
Извор верификације :Интерна евиденција

Базна
вредност

2019

2020

2021

54

54

50

50

Базна
вредност

2019

2020

2021

46

46

50

50

Коментар :Базна вредност је из 2017. године.
Индикатор 2.2

Назив :% мушкараца са положеним државним стручним испитом, на руководећим
местима у покрајинским органима
Извор верификације :Интерна евиденција
Коментар :Базна вредност је из 2017. године.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06071001

06071001 Организација и спровођење државног стручног испита

4.597.759,05

0,00

4.597.759,05

Програм (коме
припада)

0607 Систем јавне управе

Функција

111 - Извршни и законодавни органи

Сврха

Обављање поверених послова државне управе. Стицање квалификације за рад у органима државне управе односно равноправна
оспособљеност службеника и службеница за рад у државној управи.

Правни основ

Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ; Уредба о програму и начину полагања државног стручног
испита ; Покрајинска уредба о остваривању права на накнаду и висини накнаде за рад у одборима, комисијама и другим радним
телима

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У области државног стручног испита, у складу са законом и подзаконским актима, обављају се поверени послови образовања
комисија и организује се полагање државног стручног испита за запослене на територији Аутономне покрајине Војводине. У оквиру
ове програмске активности обухваћене су накнаде комисија који учествују у организацији и спровођењу провере знања у оквиру
државног стручног испита.

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

Ефикасна организација и реализација државног стручног испита.

Индикатор 1.1

Назив :Број пријављених кандидата за полагање државног стручног испита
Извор верификације :Интерна евиденција

Базна
вредност

2019

2020

2021

380

400

400

400

Базна
вредност

2019

2020

2021

555

600

600

600

Базна
вредност

2019

2020

2021

99

99

99

99

Коментар :Базна вредност је из 2017. године.
Индикатор 1.2

Назив :Број пријављених кандидаткиња за полагање државног стручног испита
Извор верификације :Интерна евиденција
Коментар :Базна вредност је из 2017. године.

Индикатор 1.3

Назив :Проценат решених захтева за полагање државног стручног испита
Извор верификације :Интерна евиденција
Коментар :Базна вредност је из 2017. године.

Циљ 2

Вођење родне статистике ради процене односа равноправне заступљености мушкараца и жена у укупном броју кандидата који су
положили државни стручни испит

Индикатор 2.1

Назив :% жена у односу на укупан број лица која су положила државни стучни
испит.
Извор верификације :Интерна евиденција

Базна
вредност

2019

2020

2021

59

55

55

55

Базна
вредност

2019

2020

2021

41

45

45

45

Коментар :Базна вредност је из 2017. године
Индикатор 2.2

Назив :% мушкараца у односу на укупан број лица која су положила државни
стучни испит.
Извор верификације :Интерна евиденција
Коментар :Базна вредност је из 2017. године

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

Индикатор 2.3

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

Назив :% жена са положеним државним стручним испитом, на руководећим
радним местима у покрајинским органима

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

Базна
вредност

2019

2020

2021

54

54

50

50

Базна
вредност

2019

2020

2021

46

46

50

50

Извор верификације :Интерна евиденција
Коментар :Базна вредност је из 2017. године
Индикатор 2.4

Назив :% мушкараца са положеним државним стручним испитом, на руководећим
радним местима у покрајинским органима
Извор верификације :Интерна евиденција
Коментар :Базна вредност је из 2017. године

0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06071004

06071004 Администрација и управљање

104.028.822,69

0,00

104.028.822,69

Програм (коме
припада)

0607 Систем јавне управе

Функција

111 - Извршни и законодавни органи

Сврха

Усаглашавање прописа и општих аката у правном систему у поступку њиховог доношења и старање о њиховој
нормативно-техничкој исправности, израда аката из делокруга покрајинског секретаријата, израда печата органа АП Војводине,
органа јединица локалне самоуправе и имаоца јавних овлашћења, који имају седиште на територији АП Војводине у складу са
законом и подзаконским прописима; послови превођења и лекторисања за потребе Покрајинске владе, Скупштине АП Војводине и
покрајинских органа управе

Правни основ

Закон о печату државних и других органа Статут Аутономне покрајине Војводине ,Покрајинска скупштинска одлука о
објављивању прописа и других аката

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Приликом израде аката од стране покрајинских огана управе и покрајинских управних организација, наведени органи се обраћају
Покрајинском секретаријату ради добијања мишљења о усаглашености предложеног акта са прописима и општим актима у правном
систему РС, као и о нормативној - техничкој исправности предложених аката. Такође Покрајински секретаријат израђује нацрте и
предлоге аката из делокруга Покрајинског секретаријата, као и оних аката који нису у надлежности других покрајинских
секретаријата. У Покрајиснком серкетаријату се издају решења о усаглашености изгледа и садржине печата органа АП Војводине,
органа јединица локалне самоуправе и имаоца јавних овлашћења, који имају седиште на територији АП Војводине. У одељењу за
преводилачке послове се обављају послови лекторисања и послови превођења на језике националних мањинских заједница који су у
службеној употреби у покрајинским органима, те превођења на енглески језик, као и обратно – прописа и других аката, аката који се
објављују у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине; билтена и публикација за потребе Покрајинске владе и Скупштине
АП Војводине; текстова из дневних и недељних новина; периодичних часописа; публикација и других материјала; обављају се и
послови симултаног превођења седница Скупштине, те консекутивног превођења приликом међурегионалних контаката;

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

-

Индикатор 1.1

Назив :Извор верификације :Коментар :-

Базна
вредност

2019

2020

2021

0

0

0

0

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода

125.310.000,00

54.411.240,00

179.721.240,00

0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице

125.310.000,00

54.411.240,00

179.721.240,00

Назив

Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода

Сектор

10 Људска и грађанска права и слободе

Сврха

Унапређење и заштита људских и мањинских права, кроз активно праћење степена остваривања и заштите тих права, праћење
тенденција у националној структури становништва, стања у области међунационалних односа, међуетничке толеранције, развоја
националне културе, очувања националног идентетета, неговања веза са сународницима у другим земљама и пружање материјалне и
друге врсте помоћи националним саветима и организацијама националних мањина-националних заједница које традиционално живе
на територији Аутономне покрајине Војводине

Правни основ

Устав РС ; Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ; Закон о заштити права и слобода националних
мањина, Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију
приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Остваривање права у области људских права и права припадника националних мањина - националних заједница путем
финансијрања и суфинансирања националних савета националних мањина са седиштем на територији АПВ, доделе средстава
организацијама етничких заједница, средстава за пројекте унапређења међуетничке толеранције и средства за унапређење
вишејезичности у органима локалних самоуправа на територији АПВ.

Циљ 1

Виши степен међуетничкие толеранције у Војводини

Индикатор 1.1

Назив :Број ученика који учествују у активностима

Базна
вредност

2019

2020

2021

1328

1350

1350

1350

Базна
вредност

2019

2020

2021

1332

1350

1350

1350

Базна
вредност

2019

2020

2021

53

50

50

50

Извор верификације :Интерна евиденција и екстерна евалуација
Коментар :Базна вредност је из 2017. године
Индикатор 1.2

Назив :Број ученица које учествују у активностима
Извор верификације :Интерна евиденција и екстерна евалуација
Коментар :Базна вредност је из 2017. године

Циљ 2

Унапређивање положаја и заштита права националних мањина-националних заједница

Индикатор 2.1

Назив :% подржаних организација у односу на број пријава
Извор верификације :Интерна евиденција
Коментар :Базна вредност је из 2017. године

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 10011003

10011003 Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини

31.000.000,00

0,00

31.000.000,00

Програм (коме
припада)

1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода

Функција

840 - Верске и остале услуге заједнице

Сврха

Унапређивање положаја и заштита Уставом и законом загарантованих права националних мањина-националних заједница, пре свега
права на очување културног идентитета.

Правни основ

Устав РС ; Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ; Закон о заштити права и слобода националних
мањина ; Покрајинска скупштинска одлука о додели буџетских средстава организацијама националних мањина - националних
зајденица

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У оквиру ове програмске активности се пружа подршка у виду дотације 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, који се по правилу расписује једном
годишње, а на Конкурс се могу пријавити 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.

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

Унапређење рада организација етничких заједница у АПВ

Индикатор 1.1

Назив :Број подржаних организација
Извор верификације :Интерна евиденција

Базна
вредност

2019

2020

2021

449

480

480

480

Базна
вредност

2019

2020

2021

701

800

800

800

Коментар :Базна вредност је из 2017. године
Индикатор 1.2

Назив :Број релевантних пријава на конкурс за дотације организацијама етничких
заједница
Извор верификације :Интерна евиденција
Коментар :Базна вредност је из 2017. године

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 10011004

10011004 Подршка раду националних савета националних мањина

60.100.000,00

0,00

60.100.000,00

Програм (коме
припада)

1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода

Функција

840 - Верске и остале услуге заједнице

Сврха

Унапређивање положаја и заштита права националних мањина-националних заједница у области образовања, културе, јавног
информисања и службене употребе језика и писма.

Правни основ

Закон о националним саветима националних мањина, Покрајинска скупштинска одлука о начину и критеријумима доделе буџетских
средстава за националне савете националних мањина

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Средства за рад националних савета распоређују се за финансирање рада националних савета националних мањина са седиштем на
територији Аутономне покрајине Војводине. Национални савети користе средства за финансирање редовне делатности и сталних
трошкова националног савета. У трошкове редовне делатности националног савета спадају: финансирање или суфинансирање
програма и пројеката у области образовања, културе, обавештавања и службене употребе језика и писма националне мањине и
финансирање рада установа, фондација и привредних друштава чији је оснивач или суоснивач национални савет или чија су
оснивачка права делимично или у целини пренета на национални савет.

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

Унапређење рада националих савета

Индикатор 1.1

Назив :Број регистрованих националних савета националних мањина са седиштем
на територији АПВ
Извор верификације :АПР

Базна
вредност

2019

2020

2021

15

15

15

15

Коментар :Базна вредност из 2017. године

Циљ 2

Унапређење рада установа, фондација, привредних друштава и организација чији је национални савет оснивач или суоснивач,
односно установа, фондација, привредних друштава и других организација чија су оснивачка права делимично или у целини пренета
на нацинални савет

Индикатор 2.1

Назив :Број установа, фондација, привредних друштава и организација са
седиштем на територији АПВ, чији је оснивач или суоснивач национални савет,
установа, фондација, привредних друштава и других организација чија су
оснивачка права делимично или у целини пренет
Извор верификације :Интерна евиденција
Коментар :Базна вредност из 2017. године

Базна
вредност

2019

2020

2021

53

53

53

53

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 10011005

10011005 Развој вишејезичности на територији Аутономне покрајине Војводине

10.110.000,00

0,00

10.110.000,00

Програм (коме
припада)

1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода

Функција

111 - Извршни и законодавни органи

Сврха

Примена и остваривање права на службену употребу језика и писма националних мањина-националних заједница на територији АП
Војводине.

Правни основ

Устав РС ; Закон о службеној употреби језика и писама ; Покрајинска скупштинска одлука о додели буџетских средстава органима и
организацијама у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина-националних заједница ;

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У оквиру ове програмске активности расписује се конкурс за доделу буџетских средстава органима и организацијама у Аутономној
покрајини Војводини у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина-националних заједница, за
финансирање односно суфинансирање пројеката чији је циљ унапређење права на службену употребу језика и писама националних
мањина-националних заједница у Аутономној покрајини Војводини.
Средства на Конкурсу се додељују за оспособљавање запослених у органима и организацијама да се користе језиком националне
мањине-националне заједнице који је у службеној употреби, нарочито запослених на радним местима на којима се остварује контакт
са странкама, за развој система електронске управе у условима вишејезичности, за израду вишејезичких табли са називом органа,
организација и установа, називом насељених места на путним правцима, називом улица и тргова у насељеним местима, као и других
обавештења и упозорења за јавност исписаних и на језицима националних мањина-националних заједница који су у службеној
употреби у општини, граду или насељеном месту и за штампање вишејезичких образаца, службених гласила и других јавних
публикација, на језицима националних мањина-националних заједница који су у службеној употреби.

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

Унапређење службене употребе језика и писама националних мањина- националних заједница у раду органа, организација и
установа на територији АП Војводине, у јединицама локалне самоуправе у којима је Статутом утврђена службена употреба језика и
писама националних мањина- националних заједница.

Индикатор 1.1

Назив :Број пријава на Конкурс, за учешће у финансирању пројеката који имају за
циљ унапређење вишејезичности на територији АП Војводине.
Извор верификације :Интерна евиденција

Базна
вредност

2019

2020

2021

105

110

110

110

Коментар :Број пријава на Конкурс показује велико интересовање учесника да се квалитативно приступи решавању проблема који се
јављају у области службене употребе језика и писама националних мањина- националних заједница на територији АП Војводине.
Базна вредност из 2017. године.
Индикатор 1.2

Назив :Број подржаних корисника буџетских средстава у финансирању пројеката
који имају за циљ унапређење вишејезичности на територији АП Војводине
Извор верификације :Интерна евиденција
Коментар :Базна вредност је из 2017. године

Базна
вредност

2019

2020

2021

90

110

110

110

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 10011006

10011006 Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини

22.100.000,00

0,00

22.100.000,00

Програм (коме
припада)

1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода

Функција

111 - Извршни и законодавни органи

Сврха

Развијање духа толеранције, међусобног уважавања и поверења код грађана и грађанки
Војводине.

Правни основ

Устав РС ; Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ; Закон о заштити права и слобода националних
мањина , Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију
приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Комплексан мултитематски и мултикултурални
програм, усмерен према идеји јачања међунационалног поверења код младих у
Војводини. Обухвата више потпројеката и кроз активности које се реализују на
територији целе Војводине укључује више хиљада младих, ученика војвођанских
основних и средњих школа.
Кроз разне едукативне активности, такмичења у знању, стручне и друге скупове,
манифестације, изложбе и слично, стварају се услови да се млади, припадници
различитих националних мањина- националних заједница из Војводине, боље међусобно упознају, као и
да стекну додатна знања о историји, култури и другим важним чињеницама о
Војводини.
У оквиру ове ПА се спроводе конкурси за доделу средстава непрофитним организацијама за пројекте које имају за циљ афирмацију
мултикултуралности и међуетничке толеранције у Војводини; финансира се или суфинансира продукција телевизијских емисија и
других телевизијских формата ; реализују се едукативна путовања за ученике основних и средњих школа са територије АПВ;
реализују се истраживања о међуетничким односима код младих у АПВ; реализују се промотивне кампање и набавља промитивни
материјал и друго.

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

Подизање свести код младих о вредностима мултикултуралности

Индикатор 1.1

Назив :Број ученика који учествују у активностима
Извор верификације :Интерна евиденција

Базна
вредност

2019

2020

2021

1328

1350

1350

1350

Базна
вредност

2019

2020

2021

1332

1350

1350

1350

Коментар :Базна вредност је из 2017. године
Индикатор 1.2

Назив :Број ученица које учествују у активностима
Извор верификације :Интерна евиденција
Коментар :Базна вредност је из 2017. године

Циљ 2

Мотивисање организација невладиног сектора да спроводе пројекте и програме афирмације мултикултурализма

Индикатор 2.1

Назив :Број релевантних пријава на конкурс за суфинансирање пројеката очувања и
Базна
неговања међунационалне толеранције у Војводини
вредност

2019

2020

2021

Извор верификације :Интерна евиденција

350

350

350

Коментар :Базна вредност је из 2017. године

396

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

Индикатор 2.2

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

Назив :Број суфинансираних пројеката по конкурсу за суфинансирање пројеката
очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

Базна
вредност

2019

2020

2021

147

150

150

150

Извор верификације :Интерна евиденција
Коментар :Базна вредност је из 2017. године

0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПЈ

ПРОЈЕКАТ 10014007

10014007 Декада инклузије Рома

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

Програм (коме
припада)

1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода

Функција

840 - Верске и остале услуге заједнице

Сврха

Подршка афирмативним мерама и процесима интеграције Рома

Правни основ

Закон о заштити права и слобода националних мањина ; Стратегија за унапређивање положаја Рома у РС ; Покрајинска скупштинска
одлука о додели буџетских средстава организацијама националних мањина - националних заједница

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У оквиру овог пројекта се расписује конкурс за суфинансирање пројеката усмерених на реализацију афирмативних мера и процеса за
интеграцију Рома за наставак "Декаде инклузије Рома". На конкурс се пријављују непрофитне организације и удружења ромске
националне заједнице са седиштем на територији АПВ, чија се делатност заснива на очувању и неговању националног и културног
идентитета или организације чија је делатност усмерена на реализацију афирмативних мера и процеса за интеграцију Рома за
наставак "Декаде инклузије Рома". Сарадња са европским регијама у области интеграције националне заједнице Рома.

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

Помоћ у решавању актуелних проблема ромске популације у АПВ у складу са приоритетима "Декаде Рома"

Индикатор 1.1

Назив :Број релевантних пристиглих пријава по Конкурсу
Извор верификације :Интерна евиденција

Базна
вредност

2019

2020

2021

73

80

80

80

Базна
вредност

2019

2020

2021

40

50

50

50

Коментар :Базна вредност је из 2017. године
Индикатор 1.2

Назив :Проценат суфинансираних пројеката по Конкурсу
Извор верификације :Интерна евиденција
Коментар :Базна вредност је из 2017. године

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПЈ

ПРОЈЕКАТ 10014022

10014022 ОАСИС - Комплементарни туристички развој Киштелека и Кањиже
заснован на природним ресурсима као међуповезаним различитим елементима
регионалног туристичког система
Програм (коме
1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
припада)

0,00

54.411.240,00

54.411.240,00

Функција

111 - Извршни и законодавни органи

Сврха

Сврха пројекта је повећање туристичких потенцијала циљног подручја побољшањем туристичке понуде на подручју Киштелек –
Кањижа.

Правни основ

Устав РС, Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, Закон о заштити права и слобода националних
мањина, Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију
приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године.

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Пројекат се састоји од четири главна аспекта која доприносе реализацији основног циља пројекта – развој туризма на подручју
општина Кањижа (Србија) и Киштелек (Мађарска).
Први сегмент пројекта који развија општина Киштелек доприноси промоцији здравственог туризма кроз изградњу центра за
саветовање о здрављу и здравом начину живота који такође пружа и медицинске третмане.
Други сегмент пројекта који спроводи општина Кањижа подразумева инфраструктурни развој локалитета кроз ревитализацију
постојећих спортских капацитета и изградњу вишенаменског спортског терена.
Трећи сегмент пројекта реализује Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице и Фонд „Европски послови“ и он је усмерен на организацију летњег кампа за младе који с једне стране промовише
међуетничку толеранцију међу младим људима, а с друге доприноси развоју омладинског туризма и подизању свести о здравом
начину живота кроз разне рекреативне, такмичарске и образовне активности.
Четврти сегмент пројекта је усмерен на развој мобилне апликације/вебсајта који интегрише разноврсне туристичке понуде
пројектног подручја у посебан тематски садржај. Сва четири сегмента заједно требало би да допринесу дужем боравку туриста
(посебно младих) у наведеном подручју развојем постојећих капацитета.
Секретаријат у оквиру овог пројекта врши финансирање активности организације радионица у школама, реализације и емитовања
прилога о кампу у Кањижи, израде визуелног идентитета и промотивне опреме за камп, израде концепта игара, техничке
организације кампа, оријентиринг такмичења и потребне опреме.

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

Подизање свести код младих у области међуетничке толеранције путем организовања летњег кампа

Индикатор 1.1

Назив :Број ученика који учествују на летњем кампу за младе
Извор верификације :Интерна евиденција

Базна
вредност

2019

2020

2021

65

100

0

0

Базна
вредност

2019

2020

2021

65

100

0

0

Коментар :Базна вредност је из 2017. године
Индикатор 1.2

Назив :Број ученица које учествују на летњем кампу за младе
Извор верификације :Интерна евиденција
Коментар :Базна вредност је из 2017. године

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

1602 Уређење и управљање у систему правосуђа

12.328.454,89

0,00

12.328.454,89

0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице

12.328.454,89

0,00

12.328.454,89

Назив

Уређење и управљање у систему правосуђа

Сектор

16 Правосуђе и правни систем

Сврха

Унапређење правног система који путем правосудног испита проверава знања и способности лица које врше јавне функције или
друге послове који су у вези са правосуђем. Ефикасно остваривање права грађана и грађанки у поступцима пред органима јавне
управе и правосудним органима, у коијма се ангажују стални судски тумачи.

Правни основ

Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ; Закон о правосудном испиту ; Правилник о Програму
правосудног испита ; Правилник о сталним судским тумачима

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У оквиру овог програма се спроводи правосудни испит, који је законом прописан као услов за вршење појединих јавних функција и
послова, а који су у директној вези са правосуђем. Законом је образовање испитног одбора и организовање полагање испита
поверено АП Војводини. У оквиру ове програмске активности обухваћене су накнаде члановима комисија који учествују у
организацији и спровођењу провере знања у оквиру правосудног испита.
Законом је АП Војводини поверено и да преко својих органа поставља и разрешава сталне судске тумаче за подручје судова на
територији АП Војводине, као и да води регистар сталних судских тумача за територију АП Војводине. Сталне судске тумаче
поставља Покрајински секретар на основу захтева Виших судова са територије АП Војводине. У оквиру овог програма обухваћене
су накнаде члановима комисија који учествују у организацији и сповођењу испита за судске тумаче.

Циљ 1

Ефикасност у поступцима пред органима јавне управе и правосудним органима

Индикатор 1.1

Назив :% решених у односу на примљене захтеве
Извор верификације :Интерна евиденција

Базна
вредност

2019

2020

2021

74

90

90

90

Коментар :На годишњем нивоу се воде евиденције о броју примљених и решених управних предмета, те се на основу ове статистике
могу изводити одређени закључци у правцу оцене успешности. Базна вредност је из 2017. године
Индикатор 1.2

Назив :Број постављених сталних судских тумача
Извор верификације :Интерна евиденција

Базна
вредност

2019

2020

2021

36

40

40

40

Коментар :Базна вредност је из 2017. године
Циљ 2

Вођење родне статистике у области правосудних испита и испита - провера знања за сталне судске преводитеље/преводитељке

Индикатор 2.1

Назив :% жена у односу на укупан број лица која су положила правосудни испит
Извор верификације :Интерна евиденција

Базна
вредност

2019

2020

2021

55

55

55

55

Базна
вредност

2019

2020

2021

45

45

45

45

Базна
вредност

2019

2020

2021

86

86

86

86

Коментар :Базна вредност је из 2017. године
Индикатор 2.2

Назив :% мушкараца у односу на укупан број лица која су положила правосудни
испит
Извор верификације :Интерна евиденција
Коментар :базна вредност је из 2017. године

Индикатор 2.3

Назив :% жена постављених за обављање функције сталне судске преводитељке
Извор верификације :Интерна евиденција
Коментар :Базна вредност је из 2017. године

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

Индикатор 2.4

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

Назив :% мушкараца постављених за обављање функције сталног судског
преводиоца

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

Базна
вредност

2019

2020

2021

14

14

14

14

Извор верификације :Интерна евиденција
Коментар :Базна вредност је из 2017. године

0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 16021001

16021001 Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске
тумаче
Програм (коме
1602 Уређење и управљање у систему правосуђа
припада)

12.328.454,89

0,00

12.328.454,89

Функција

111 - Извршни и законодавни органи

Сврха

Стварање и одржавање правног система који путем правосудног испита проверава знања и способности грађана и грађанки који
врше јавне функције или друге послове који су у вези са правосуђем. Омогућавање несметаног рада судова и других органа којима су
потребни стални судски превдиоци и преводитељке. Равноправно учешће жена и мушкараца у правосудном систему и јавном и
политичком животу

Правни основ

Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ; Закон о правосудном испиту ; Правилник о полагању
правосудног испита ; Правилник о Програму правосудног испита , Правилник о сталним судским тумачима .Покрајинска уредба о
остваривању права на накнаду и висину накнаде у одборима, комисијама и другим радним телима .

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У оквиру ове програмске активности се спроводи правосудни испит, који је законом прописан као услов за вршење појединих јавних
функција и послова, а који су у директној вези са правосуђем. Образовање испитног одбора и организовање полагање испита
Законом је поверено АП Војводини. Правосудни испит, по својим карактеристикама у великој мери одступа од других испита који
се организују у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, јер се
састоји из писменог дела (израда пресуда) и усменог дела. У оквиру ове програмске активности обухваћене су накнаде члановима
испитним одборима који учествују у организацији и спровођењу провере знања у оквиру правосудног испита. Законом је АП
Војводини поверено, да преко својих органа поставља и разрешава сталне судске преводиоце и преводитељке за подручје судова на
територији АП Војводине, као и да води регистар сталних судских преводилаца за територију АП Војводине. Сталне судске
преводиоце и преводитељке поставља Покрајински секретар , након спроведеног Огласа према захтевима Виших судова са
територије АП Војводине. У оквиру ове програмске активности обухваћене су накнаде члановима комисија који учествују у
организацији и сповођењу провере знања за кандидате и кандидаткиње за сталне судске преводиоце и преводитељке.

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

Ефикасна организација и реализација правосудног испита.

Индикатор 1.1

Назив :Број поднетих пријава кандидаткиња

Базна
вредност

2019

2020

2021

390

400

400

400

Назив :Број поднетих пријава кандидата

Базна
вредност

2019

2020

2021

Извор верификације :Интерна евиденција

320

350

350

350

Извор верификације :Интерна евиденција
Коментар :Базна вредност је из 2017. године.
Индикатор 1.2

Коментар :Базна вредност је из 2017. године

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

Индикатор 1.3

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

Назив :Проценат решених захтева у односу на примљене захтеве
Извор верификације :Интерна евиденција

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

Базна
вредност

2019

2020

2021

98

95

95

95

Коментар :Базна вредност је из 2017. године
Циљ 2

Ефикасна организација и реализација провера знања кандидата/кандидаткиња за сталне судске преводиоце/преводитељке

Индикатор 2.1

Назив :Број поднетих пријава кандидаткиња

Базна
вредност

2019

2020

2021

69

80

80

80

Назив :Број поднетих пријава кандидата

Базна
вредност

2019

2020

2021

Извор верификације :Интерна евиденција

16

15

15

15

Базна
вредност

2019

2020

2021

100

100

100

100

Извор верификације :Интерна евиденција
Коментар :Базна вредност је из 2017. године.
Индикатор 2.2

Коментар :Базна вредност је из 2017. године.
Индикатор 2.3

Назив :% решених захтева у односу на примљене захтеве
Извор верификације :Интерна евиденција
Коментар :Базна вредност је из 2017. године

Циљ 3

Вођење родне статистике у области правосудних испита и испита за сталне судске преводитеље/преводитељке

Индикатор 3.1

Назив :% жена у односу на укупан број лица која су положила правосудни испит
Извор верификације :Интерна евиденција

Базна
вредност

2019

2020

2021

55

60

60

60

Базна
вредност

2019

2020

2021

45

40

40

40

Базна
вредност

2019

2020

2021

86

86

86

86

Базна
вредност

2019

2020

2021

14

14

14

14

Коментар :Базна вредност је из 2017. године
Индикатор 3.2

Назив :% мушкараца у односу на укупан број лица која су положила правосудни
испит
Извор верификације :Интерна евиденција
Коментар :Базна вредност је из 2017. године

Индикатор 3.3

Назив :% жена постављених за обављање функције сталне судске преводитељке
Извор верификације :Евиденција - регистар
Коментар :Базна вредност из 2017. године

Индикатор 3.4

Назив :% мушкараца постављених за обављање функције сталног судског
преводиоца
Извор верификације :Евиденција - регистар
Коментар :Базна вредност из 2017. године

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

2001 Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система
0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

109.005.261,37

1.120.000,00

110.125.261,37

83.604.612,33

0,00

83.604.612,33

Назив

Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система

Сектор

20 Образовање

Сврха

Унапређивање и успостављање ефикасног система образовања и васпитања који ће осигурати основни темељ живота и развоја
сваког појединца, друштва и државе заснованог на знању.

Правни основ

Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о утврђивању надлежности АПВ , Одлука о додели признања ''Др Ђорђе
Натошевић'' , Одлука о оснивању Педагошког завода Војводине , Статут Педагошког завода Војводине, Правилник о дозволи за рад
наставника, васпитача и стручних сарадника , Правилник о полагању стручног испита за секретара установе образовања и
васпитања , Правилник о програму обуке и полагању испита за лиценцу за директора установе образовања и васпитања, Законски
прописи који регулишу плате запослених и друге расходе за запослене, Правилник о сталом стручном усавршавању и напредовању у
звања наставника, васпитача и стручних сарадника, Правилник о начину и поступку давања стручне оцене и стручног мишљења о
квалитету рукописа уџбеника, приручника и наставног материјала, додатних наставних средстава, наставних помагала, дидактичких
сртедстава и дидактичких игровних средстава

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Програм укључује активности које се односе на функционисање и побољшање образовног система на територији АПВ као што су:
пружање подршке раду установа образовања, финансирање расхода за запослене и других трошкова за несметан рад Секретаријата,
спровођење инспекцијског надзора над радом образовно-васпитних установа у области предшколског, основног, средњег
образовања и ученичког стандарда, организовање и спровођење испита за лиценце, за наставнике, васпитаче и стручне сараднике,
секретаре установа и директора, додела признања ''Др Ђорђе Натошевић'', обављање стручно-истраживачког рада у области
предшколског, основног, средњег образовања и ученичког стандарда (Педагошки завод Војводине као индиректни корисник).

Циљ 1

Поштовање и доследна примена законских прописа из области образовања од стране образовно-васпитних установа.

Индикатор 1.1

Назив :Број инспекцијских надзора у образовно-васпитним установама.
Извор верификације :Интерна статистика и извештаји Секретаријата
Коментар :Базна вредност је добијена на основу података из 2017.год.

Базна
вредност

2019

2020

2021

134

170

170

170

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

0601 Индиректни корисници у области образовања

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

25.400.649,04

УКУПНА
СРЕДСТВА

1.120.000,00

26.520.649,04

Назив

Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система

Сектор

20 Образовање

Сврха

Унапређивање и успостављање ефикасног система образовања и васпитања који ће осигурати основни темељ живота и развоја
сваког појединца, друштва и државе заснованог на знању.

Правни основ

Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о утврђивању надлежности АПВ , Одлука о додели признања ''Др Ђорђе
Натошевић'' , Одлука о оснивању Педагошког завода Војводине , Статут Педагошког завода Војводине, Правилник о дозволи за рад
наставника, васпитача и стручних сарадника , Правилник о полагању стручног испита за секретара установе образовања и
васпитања , Правилник о програму обуке и полагању испита за лиценцу за директора установе образовања и васпитања, Законски
прописи који регулишу плате запослених и друге расходе за запослене, Правилник о сталом стручном усавршавању и напредовању у
звања наставника, васпитача и стручних сарадника, Правилник о начину и поступку давања стручне оцене и стручног мишљења о
квалитету рукописа уџбеника, приручника и наставног материјала, додатних наставних средстава, наставних помагала, дидактичких
сртедстава и дидактичких игровних средстава

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Програм укључује активности које се односе на функционисање и побољшање образовног система на територији АПВ као што су:
пружање подршке раду установа образовања, финансирање расхода за запослене и других трошкова за несметан рад Секретаријата,
спровођење инспекцијског надзора над радом образовно-васпитних установа у области предшколског, основног, средњег
образовања и ученичког стандарда, организовање и спровођење испита за лиценце, за наставнике, васпитаче и стручне сараднике,
секретаре установа и директора, додела признања ''Др Ђорђе Натошевић'', обављање стручно-истраживачког рада у области
предшколског, основног, средњег образовања и ученичког стандарда (Педагошки завод Војводине као индиректни корисник).

Циљ 1

Поштовање и доследна примена законских прописа из области образовања од стране образовно-васпитних установа.

Индикатор 1.1

Назив :Број инспекцијских надзора у образовно-васпитним установама.
Извор верификације :Интерна статистика и извештаји Секретаријата
Коментар :Базна вредност је добијена на основу података из 2017.год.

Базна
вредност

2019

2020

2021

134

170

170

170

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20011001

20011001 Администрација, управљање и надзор

70.698.847,88

0,00

70.698.847,88

Програм (коме
припада)

2001 Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система

Функција

980 - Образовање некласификовано на другом месту

Сврха

Контрола примене прописа из области образовања.

Правни основ

Закон о основама система образовања и васпитања , Законски прописи који регулишу плате запослених и друге расходе за
запослене.

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Финансирање расхода за запослене (зараде, социјални доприноси, накнаде у натури, социјална давања, награде), ангажовање лица
ван радног односа, финансирање трошкова службених путовања, сталних трошкова, набавка материјала и друге услуге које су
потребне за обављање делатности Секретаријата и његов несметан рад. Покрајинска просветна инспекција врши непосредан
инспекцијски надзор ако га општинска, односно градска управа не врши. Инспекција обавља послове општинске односно градске
просветне инспекције ако у јединици локалне самоуправе није организован инспекцијски надзор. Покрајинска просветна
инспекција, као другостепени орган, у односу на органе којима је поверено вршење инспекцијског надзора, припрема покрајинском
секретару предлог решења по жалби против првостепеног решења општинске, односно градске управе донетог у вршењу
инспекцијског надзора, остварује непосредан надзор над радом општинских/градских инспектора, издаје обавезне инструкције за
извршавање закона, одузима овлашћење општинском/градском инспектору и организује заједнички надзор са инспекторима у
органима којима је поверено вршење инспекцијског надзора.

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

Поштовање и доследна примена законских прописа из области образовања од стране образовно-васпитних установа

Индикатор 1.1

Назив :Број инспекцијских надзора у образовно-васпитним установама.
Извор верификације :Интерна статистика и извештаји Секретаријата
Коментар :Базна вредност је добијена на основу података из 2017.год.

Базна
вредност

2019

2020

2021

134

170

170

170

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20011002

20011002 Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и
директоре
Програм (коме
2001 Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система
припада)

9.705.764,45

0,00

9.705.764,45

Функција

980 - Образовање некласификовано на другом месту

Сврха

Полагање стручног испита односно стицање дозволе за рад у образовно-васпитним установама.

Правни основ

Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ,Правилник о
дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника ; Правилника о полагању стручног испита за секретара установе
образовања и васпитања, Правилник о програму обуке и полагању испита за лиценцу за директора установе образовања и
васпитања, Покрајинска уредба о остваривању права на накнаду и висини накнаде за рад у одборима, комисијама и другим радним
телима .

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, у складу са законом и подзаконским актима, обављају се, као
поверени послови, послови образовања комисија и организовања полагања стручног испита за секретаре/секретарке установа и
послове образовања комисија и организације полагања испита за лиценцу наставника/наставница, васпитача/васпитачица , стручних
сарадника/сарадница и директора/директорица за територију АП Војводине.

Да ли реализација
пројекта
подразумева
НЕ
капитална
улагања/инвестици
је?
Да ли је у питању
НЕ
ИПА пројекат?
Благовремено и ефикасно обављање поверених послова у вези спровођења испита за лиценце, секретара/секретарки установа и
Циљ 1
директора/директорки.
Базна
Назив :Проценат решених предмета у односу на примљене захтеве у току године.
2019
2020
2021
Индикатор 1.1
вредност
Извор верификације :Интерна статистика и извештаји Секретаријата.

90

90

90

90

Коментар :На годишњем нивоу се воде евиденције о броју примљених и решених захтева за полагање стручних испита из области
образовања који су у надлежности Секретаријата, те се на основу ове статистике могу изводити одређени закључци у правцу оцене
успешности обављања тих послова.Базна вредност је утврђена на основу података из 2017. године.
Циљ 2

Вођење статистике код стручних испита из области образовања који су у надлежности Секретаријата

Индикатор 2.1

Назив :Проценат жена у односу на укупан број лица која су положила стручни
испит из области образовања који су у надлежности Секретаријата
Извор верификације :Интерна евиденција.

Базна
вредност

2019

2020

2021

85

85

85

85

Базна
вредност

2019

2020

2021

15

15

15

15

Коментар :Базна вредност је добијена на основу података из 2017. год.
Индикатор 2.2

Назив :Проценат мушкараца у односу на укупан број лица која су положила
стручни испит из области образовања који су у надлежности Секретаријата
Извор верификације :Интерна евиденција.
Коментар :Базна вредност је добијена на основу података из 2017. год.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20011003

20011003 Додела признања "др Ђорђе Натошевић"

3.200.000,00

0,00

3.200.000,00

Програм (коме
припада)

2001 Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система

Функција

980 - Образовање некласификовано на другом месту

Сврха

Афирмација и мотивација рада васпитно-образовних установа на територији АП Војводине и просветних радника запослених у
њима.

Правни основ

Одлука о додели признања "Др Ђорђе Натошевић" , Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020.
године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Признање "Др Ђорђе Натошевић" установљено је 12. априла 1996. године, Одлуком Скупштине АП Војводине и додељивало се
основним и средњим школама са целе територије СР Југославије као и појединаца запослених у њима, за постигнуте резултате и
иновације у настави.
С циљем реафирмације Признања, а ради подстицаја бољег и квалитетнијег рада васпитно-образовних установа, Скупштина АП
Војводине, 11. јула 2001. године („Службени лист АП Војводине", број 8/01), донела је нову одлуку о додели Признања, одредивши
га као аутентично покрајинско признање које се додељује за изузетне доприносе и резултате у раду - предшколским установама,
основним и средњим школама у АП Војводини, као и васпитачима, наставницима и стручним сарадницима у њима. Добитнику
Признања додељује се награда у новцу, повеља и плакета.

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

Награђивање најуспешнијих васпитно-образовних институција и појединаца запослених у њима на територији АП Војводине.

Индикатор 1.1

Назив :Укупан број поднетих пријава за признање "Др Ђорђе Натошевић"
Извор верификације :Интерна статистика и извештаји Секретаријата.

Базна
вредност

2019

2020

2021

23

25

25

25

Базна
вредност

2019

2020

2021

5

5

5

5

Коментар :Базна вредност је добијена на основу података из 2017. године.
Индикатор 1.2

Назив :Укупан број награда.
Извор верификације :Интерна статистика и извештаји Секретаријата.
Коментар :Базна вредност је добијена на основу података из 2017. године

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

0601 Индиректни корисници у области образовања
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20011005

20011005 Развој стручно истраживачког рада у области образовања

25.400.649,04

1.120.000,00

26.520.649,04

Програм (коме
припада)

2001 Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система

Функција

980 - Образовање некласификовано на другом месту

Сврха

Унапређивање и развој стручно-истраживачког рада у области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања

Правни основ

Одлука о оснивању Педагошког завода Војводине, Закон о основама система образовања и васпитања , Статут Педагошког завода
Војводине, Правилник о сталом стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника,
Правилник о начину и поступку давања стручне оцене и стручног мишљења о квалитету рукописа уџбеника, приручника и
наставног материјала, додатних наставних средстава, наставних помагала, дидактичких сртедстава и дидактичких игровних
средстава

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

"Секретаријат у својој надлежности има једног индиректног корисника - Педагошки завод Војводине чији је оснивач АП Војводина.
Секретаријат у складу са законским прописима финансира делатност завода. Педагошки завод Војводине своје активности остварује
путем пројеката који су разврстани у четири области:
1)ефикасност система образовања и васпитања,
2)образовање у мултикултуралној школи,
3)васпитно образовни рад на раношколском и средњошколском нивоу
4)иновативне методе у настави. "

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

Индикатор 1.1

Унапређивање ефикасности и вредновања система образовања и васпитања
Назив :Број стручних мишљења односно стручних оцена о предлозима правилника
о наставним плановима и програмима, уџбеницима, приручницима, додатним
наставним средствима, дидактичким средствима и дидактичким игровним
средствима
Извор верификације :Подаци Педагошког завода Војводине и покрајинског
секретаријата

Базна
вредност

2019

2020

2021

34

45

45

45

Коментар :Број стручних мишљења је у директној вези са бројем захтева за давањем мишљења која Завод добија од Покрајинског
секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, а који исто добија од Министарства
просвете, науке и технолошког развоја РС, националних савета националних мањина и лиценцираних издавача уџбеника.Како
Министарство одређује доношење наставних програма, број стручних мишљења зависи од броја њихових захтева. Базна вредност је
из 2017. године.
Индикатор 1.2

Назив :Број учесница на стручним усавршавањима из области унапређивања
ефикасности и вредновања образовања и васпитања.
Извор верификације :Подаци Педагошког завода Војводине

Базна
вредност

2019

2020

2021

2404

2000

2000

2000

Базна
вредност

2019

2020

2021

269

200

200

200

Коментар :Базна вредност је из 2017. године.
Индикатор 1.3

Назив :Број учесника на стручним усавршавањима из области унапређивања
ефикасности и вредновања образовања и васпитања.
Извор верификације :Подаци Педагошког завода Војводине
Коментар :Базна вредност је из 2017. године

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

2002 Предшколско васпитање

580.352.000,00

0,00

580.352.000,00

0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице

580.352.000,00

0,00

580.352.000,00

Назив

Предшколско васпитање

Сектор

20 Образовање

Сврха

Припремљеност деце за полазак у школу

Правни основ

Закон о основама система образовања и васпитања , Закон о буџету РС , Закон о предшколском васпитању и образовању , Стратегија
развоја образовања до 2020. године , Закон о финансирању локалне самоуправе , Покрајинска скупштинска одлука о додели
буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката у области основног и средњег
образовања и васпитања и ученичког стандарда

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Припремни предшколски програм јесте део редовног програма предшколске установе у целодневном или полудневном трајању, који
се остварује са децом у години пред полазак у школу.Покрајински секретаријат финансира четворочасовни припремни предшколски
програм трансферно из буџета РС.Средства се упућују из републичког буџета у буџет АПВ, а из буџета АПВ преносе се локалним
самоуправа на територији покрајине у складу са Законом о буџету РС. У оквиру програма планира се финансирање програма и
пројеката за подизање квалитета предшколског васпитања, реконструкција, адаптација, санација, инвестиционо и текуће одржавање
зграда и објеката и опреме, прибављање техничко-пројектне документације, финансирање трошкова легализације решавања
имовинско правних односа. оснивачких права и геодетских питања, набавка нове савремене опреме за васпитно-образовни рад и
боравак, кухињске опреме, административне опреме, опреме за безбедност и остало у предшколсим установама на територији АПВ.

Циљ 1

Обезбеђење савремених услова за рад и боравак у предшколским установама на територији АПВ

Индикатор 1.1

Назив :% уложених средстава за реализацију пројеката за подизање нивоа
квалитета опремљености, техничких и просторних услова у предшколским
установама на територији АПВ у односу на укупно потребна средства према
поднетим захтевима
Извор верификације :Интерна статистика
Коментар :Базна вредност је остварење из 2017. године

Базна
вредност

2019

2020

2021

40

40

40

40

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20021001

20021001 Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског
програма
Програм (коме
2002 Предшколско васпитање
припада)

570.652.000,00

0,00

570.652.000,00

Функција

910 - Предшколско и основно образовање

Сврха

Пружање подршке несметаном раду и функционисању предшколских установа у АП Војводини

Правни основ

Закон о основама система образовања и васпитања , Закон о буџету РС , Закон о предшколском васпитању и образовању , Стратегија
развоја образовања до 2020. године

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У буџету РС обезбеђују се средства за трошкове четворочасовног припремног предшколског програма у предшколским установама у
РС. То су трансферна средства која се преносе нижим нивоима власти одакле се прослеђују предшколским установама. За
предшколске установе у АП Војводини та средства се преносе из републичког у покрајински буџет, одакле се даље трансферишу
локалним самоуправа, а локалне самоуправе предшколским установама на територији општине/града у АП Војводини. Из
покрајинског буџета трансферна средстава се морају пренети наредног дана од дана пријема средстава за ове намене на рачун
јединица локалних самоуправа. Трансферна средства из буџета РС месечно једанпут се преносе буџету АП Војводина. Секретаријат
врши само административно-техничке послове око прослеђивања примљених средстава од Републике јединицама локалне
самоуправе.

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

x

Индикатор 1.1

Назив :
Извор верификације :
Коментар :

Базна
вредност

2019

2020

2021

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20021002

20021002 Модернизација инфраструктуре предшколских установа

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

Програм (коме
припада)

2002 Предшколско васпитање

Функција

910 - Предшколско и основно образовање

Сврха

Подизање квалитета образовања и васпитања као и услова за рад и боравак у предшколским установама на територији АП
Војводине

Правни основ

Закон о финансирањау локалне самоуправе, Покрајинска скупштинска одлука о додели буџетских средстава за финансирање и
суфинансирање програмских активности и пројеката у области основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У програмској активности планира се финансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање зграда,
објеката и опреме, прибављања техничко-пројектне документације, трошкова легализације и решавања имовинско-правних односа,
оснивачких права и геодетских питања, набавка нове савремене опреме за васпитно-образовни рад и боравак, кухињске опреме,
административне опреме, опреме за безбедност и остало у предшколсим установама на територији АПВ. Да би се
образовно-васпитни планови и програми могли одвијати редовно и квалитетно, неопходно је да се створе просторни и технички
услови као основа за унапређивање образовно-васпитног рада у предшколским установама, у складу са савременим стандардима.

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

Унапређење образовно-васпитног процеса коришћењем савремених учила и опреме и обезбеђење модерне инфраструктуре у
предшколским установама на територији АПВ

Индикатор 1.1

Назив :% реализованих пројеката за опремање, за израду техничко-пројектне
документације, реконструкцију, адаптацију, санацију за инвестиционо и текуће
одржавање зграда, објеката и опреме предшколских установа у односу на тражени
број пројеката
Извор верификације :Интерна статистика
Коментар :Базна вредност је остварење из 2017. године

Базна
вредност

2019

2020

2021

80

50

50

50

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20021003

20021003 Подизања квалитета предшколског васпитања

700.000,00

0,00

700.000,00

Програм (коме
припада)

2002 Предшколско васпитање

Функција

910 - Предшколско и основно образовање

Сврха

Подизање квалитета предшколског васпитања и образовања на територији АП Војводине

Правни основ

Покрајинска скупштинска одлука о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и
пројеката у области основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Ова програмска активност обухвата финансирање и суфинансирање програма и пројеката предшколских установа који се односе на
подизање квалитета предшколсог васпитања и образовања освремењивањем васпитно - образовног процеса путем иновативности
и креативности свих учесника, разним манифестацијама, сусретима, радионицама, семинарима, стручним усавршавањима за
васпитаче. Средства се преносе јединицама локалне самоуправе а за потребе предшколских установа на територији локалне
самоуправе.

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

Модернизација васпитно-образовног рада у предшколском васпитању

Индикатор 1.1

Назив :Број реализованих семинара и стручних скупова
Извор верификације :Подаци од Секретаријата

Базна
вредност

2019

2020

2021

0

20

20

20

Коментар :Нема базне вредности, индикатор се уводи од 2019. године, подаци ће се прикупљати у 2019. години

Индикатор 1.2

Назив :Број програма који подржавају увођење иновативних и креативних
активности у непосредном васпитно-образовном раду, у складу са потребама деце
(лица са изузетним способностима односно лица са сметњама у развоју и
инвалидитетом )
Извор верификације :Подаци од Секретаријата

Базна
вредност

2019

2020

2021

0

10

10

10

Коментар :Нема базне вредности, индикатор се уводи од 2019. године, подаци ће се прикупљати у 2019. години
Индикатор 1.3

Назив :Број програма који подржавају неговање
мултикултуралности/интеркултуралности, унапређење спортских, културних и
других садржаја, у складу са потребама деце
Извор верификације :Подаци од Секретаријата

Базна
вредност

2019

2020

2021

0

5

5

5

Коментар :Нема базне вредности, индикатор се уводи од 2019. године, подаци ће се прикупљати у 2019. години

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

2003 Основно образовање

18.664.467.000,00

0,00

18.664.467.000,00

0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице

18.664.467.000,00

0,00

18.664.467.000,00

Назив

Основно образовање

Сектор

20 Образовање

Сврха

Обављање делатности основног образовања и васпитања, којом се остварује оспособљеност за живот, рад и даље образовање и
самообразовање и оспособљавање за примену стечених знања.

Правни основ

Закон о основама система образовања и васпитања, Закона о буџету РС, Закон о утрвђивању надлежности АПВ , Закон о образовању
одраслих , Закон о основном образовању и васпитању , Стратегија развоја образовања до 2020. године , Покрајинска скупштинска
одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП
Војводине 2014-2010.године, Правилник о ближим условима за остваривање двојезичне наставе , Покрајинска скупштинска одлука о
додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката у области основног и средњег
образовања и васпитања и ученичког стандарда , Мемораднум о сарадњи закљученог дана 28. јануара 2014. године у Сремским
Карловцима између председникаВладе Аутономне покрајине Војводине и директора Француског института у Србији, Закон о
потврђивању споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о стратешком партнерству и сарадњи

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Програм укључује активности које се односе на делатност основног образовања и васпитања, и то:трансфер плата и отпремнина
запосленима у основним школама, пружање подршке програмима и пројектима са циљем подизања квалитета основног образовања а
чији носиоци су основне школе и друге установе, цивилна удружења, национални савети, фондације, пружање подршке реализацији
билингвалног пројекта у одређеним основним школама у складу са Правилником о ближим условима за остваривање двојезичне
наставе као и у сарадњи са Француским институтом у Србији, активности из делокруга образовања одраслих, модернизација
инфраструктуре, реконструкција, адаптација, санација, инвестиционо и текуће одржавање зграда, објеката и опреме, прибављање
техничко-пројектне документације, опремање установа основног образовања, легализација, решавање имовинско правних односа,
оснивачких права и геодетских питања.

Циљ 1

Обезбеђивање доступности и могућности образовања и васпитања под једнаким условима сваком детету, како у економско
недовољно развијеним подручјима, тако и у социјално и културно мање подстицајним срединама

Индикатор 1.1

Назив :% ученика дечака уписаних у први разред првог циклуса основног
образовања у односу на број деце обухваћени припремним предшколским
програмом
Извор верификације :Интерна статистика и извештаји Секретаријата

Базна
вредност

2019

2020

2021

52

98

98

98

Коментар :Базна вредност је остварење из 2017. године (методологија израчунавања индикатора се мења)
Индикатор 1.2

Назив :% ученица девојчица уписаних у први разред првог циклуса основног
образовања у односу на број деце обухваћени припремним предшколским
програмом
Извор верификације :Интерна статистика и извештаји Секретаријата

Базна
вредност

2019

2020

2021

49

98

98

98

Коментар :Базна вредност је остварење из 2017. године (методологија израчунавања индикатора се мења)

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20031001

20031001 Реализација делатности основног образовања

18.553.509.000,00

0,00

18.553.509.000,00

Програм (коме
припада)

2003 Основно образовање

Функција

910 - Предшколско и основно образовање

Сврха

Пружање подршке несметаном раду и функционисању установа основног образовања у АП Војводини

Правни основ

Закон о основама система образовања и васпитања , Закона о буџету РС

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У буџету РС обезбеђују се средства за исплату расхода (плата и отпремнина) за запослене у просвети у РС. За просветне раднике у
установама основног образовања у АП Војводини средства за расходе за запослене преносе се из републичког буџета као строго
наменска, трансферна средства у покрајински буџет, одакле се иста наредног дана прослеђују установама основног образовања у АП
Војводини. У случају трансферних средстава за плате, Секретаријат врши само административно-техничке послове око
прослеђивања примљених средстава од Републике установама основног образовања. У случају отпремнина, Секретаријат обрађује
захтеве за исплату отпремнина, врши контролу и обрачун и месечно доставља захтев за требовање средстава од Минстарства
просвете, науке и технолошког развоја.

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

x

Индикатор 1.1

Назив :
Извор верификације :
Коментар :

Базна
вредност

2019

2020

2021

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20031002

20031002 Двојезичка настава у основним школама

2.300.000,00

0,00

2.300.000,00

Програм (коме
припада)

2003 Основно образовање

Функција

910 - Предшколско и основно образовање

Сврха

Успостављање квалитетног и конкурентног модела образовања, који примењује наставни план и програм на модеран начин

Правни основ

Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију
приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године , Покрајинска скупштинска одлука о додели буџетских средстава за
финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката у области основног и средњег образовања и васпитања и
ученичког стандарда , Правилник о ближим условима за остваривање двојезичне наставе

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Двојезична настава подразумева извођење наставе појединих наставних предмета на српском, односно матерњем језику и страном
језику (30-45% од укупног годишњег фонда часова), у склопу наставног плана и програма које утврђује Министарство просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије. Двојезична настава се изводи у припремном предшколском програму, основној
школи и у средњој школи. Услов у погледу наставног кадра који ће реализовати двојезичну наставу подразумева сагласност
наставника/наставнице да учествује у двојезичној настави и доказ о нивоу знања страног језика.
У циљу унапређења билингвалне наставе, Секретаријат расписује конкурс за доделу средстава за финансирање билингвалне наставе
у основним и средњим школама на територији АП Војводине, процењује оправданост захтева школа и врши расподелу средстава за
стручно усавршавање наставника, набавку наставног и дидактичког материјала, као и опреме за образовање.

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

Развој модела двојезичне наставе као допринос развоју вишејезичности у систему образовања АП Војводине и Републике Србије

Индикатор 1.1

Назив :Број установа укључених у програм билингвалне наставе
Извор верификације :Подаци из Секретаријата

Базна
вредност

2019

2020

2021

10

12

14

16

Базна
вредност

2019

2020

2021

343

365

380

400

Базна
вредност

2019

2020

2021

341

370

385

395

Коментар :Базна вредност је остварење из 2017. године
Индикатор 1.2

Назив :Број ученика дечака укључених у програм билингвалне наставе
Извор верификације :Подаци из Секретаријата
Коментар :Базна вредност је остварење из 2017. године

Индикатор 1.3

Назив :Број ученица девојчица укључених у програм билингвалне наставе
Извор верификације :Подаци из Секретаријата
Коментар :Базна вредност је остварење из 2017. године

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20031004

20031004 Подизање квалитета основног образовања

10.953.000,00

0,00

10.953.000,00

Програм (коме
припада)

2003 Основно образовање

Функција

910 - Предшколско и основно образовање

Сврха

Унапређење образовно-васпитног процеса у свим типовима основних школа

Правни основ

Закона о основама система образовања и васпитања ; Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине
2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године , Покрајинска
скупштинска одлука о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката у области
основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Расписивање Конкурса за суфинансирање програма и пројеката у области основног образовања на територији АПВ, разматрање
приспелих захтева, процена квалитета и додела средстава. Унапређење образовно-васпитног процеса, развој иновативности и
креативности у образовно - васпитном процесу, у свим типовима основних школа на основу доделе финансијских средстава путем
конкурса, којим би се омогућио развој и модернизација система основног образовања, као и промовисање добрих примера из праксе.
Омогућавање једнаких шанси на образовање и поштовање законских одредаба које се односе на остваривање права на образовање на
матерњем језику, превођењем тестова на језике националних мањина, на којима се остварује настава.

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

Модернизација образовно-васпитног рада и усаглашавање са потребама тржишта рада

Индикатор 1.1

Назив :Број реализованих семинара и стручних скупова за наставнике/наставнице
Извор верификације :Подаци из секретаријата

Базна
вредност

2019

2020

2021

21

25

27

30

Базна
вредност

2019

2020

2021

0

5

5

5

Коментар :Базна вредност је остварење из 2017. године
Индикатор 1.2

Назив :Број реализованих обука ученика/ученица и наставника/наставница у
области каријерног вођења
Извор верификације :Подаци из секретаријата

Коментар :Базне вредности нема, индикатор је уведен у програмску структуру од 2018. године
Циљ 2

Неговање мултикултуралности/интеркултуралности, унапређивање научно-техничких, спортских, културних и других садржаја у
оквиру наставних и ваннаставних активности

Индикатор 2.1

Назив :Број реализованих такмичења на међурегионалном и међународном нивоу
Извор верификације :Подаци из секретаријата

Базна
вредност

2019

2020

2021

30

30

35

35

2019

2020

2021

70

72

72

Коментар :Базна вредност је остварење из 2017. године
Индикатор 2.2

Назив :Број едукативних кампова и сусрета ученика на локалном, међурегионалном
Базна
и међународном нивоу
вредност
Извор верификације :Подаци из секретаријата
Коментар :Базна вредност је остварење из 2017. године

69

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

Циљ 3

Подршка инклузивном образовању лица са изузетним способностима односно лица са сметњама у развоју и инвалидитетом

Индикатор 3.1

Назив :Број програма који подржавају укључивање и напредовање ученика у
складу са њиховим потребама (лица са изузетним способностима односно лица са
сметњама у развоју и инвалидитетом )

Базна
вредност

2019

2020

2021

0

5

5

5

Извор верификације :Подаци из секретаријата

Коментар :Базна година је 2017. година, базну вредност нема, индикатор је уведен у програмску структуру од 2018. године
0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20031005

20031005 Образовање одраслих

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

Програм (коме
припада)

2003 Основно образовање

Функција

910 - Предшколско и основно образовање

Сврха

Унапређење образовне и квалификационе структуре одраслих

Правни основ

Закон о образовању одраслих, Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године, Покрајинска скупштинска одлука о
Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине
2014-2020. године , Покрајинска скупштинска одлука о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских
активности и пројеката у области основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда .

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Ова програмска активност обухвата унапређење образовно-васпитног рада у основним школама на територији АП Војводине које
организују активности формалног образовања одраслих. Секретаријат додељује финансијска средства путем конкурса за опремање
наставним и другим материјалним средствима неопходним за реализацију активности образовања одраслих.

Да ли реализација
пројекта
подразумева
НЕ
капитална
улагања/инвестици
је?
Да ли је у питању
НЕ
ИПА пројекат?
Опремање основних школа на територији АПВ, које организују активности формалног образовања одраслих, наставним и другим
Циљ 1
материјалним средствима
Назив :Проценат школа чији захтеви су финансијски подржани од секретаријата у
Базна
2019
2020
2021
Индикатор 1.1
односу на број школа који су поднели захтеве
вредност
Извор верификације :Подаци из секретаријата

100

100

100

100

Базна
вредност

2019

2020

2021

972

972

972

972

Базна
вредност

2019

2020

2021

738

738

738

738

Коментар :Базна вредност је остварење из 2017. године
Индикатор 1.2

Назив :Број одраслих полазника мушкараца у основним школама који организују
активности формалног образовање одраслих
Извор верификације :Подаци из Секретаријата.
Коментар :Базна вредност је остварење из 2017. године

Индикатор 1.3

Назив :Број одраслих полазница жена у основним школама које организују
активности формалног образовање одраслих
Извор верификације :Подаци из Секретаријата.
Коментар :Базна вредност је остварење из 2017. године

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20031006

20031006 Модернизација инфраструктуре основних школа

95.005.000,00

0,00

95.005.000,00

Програм (коме
припада)

2003 Основно образовање

Функција

910 - Предшколско и основно образовање

Сврха

Подизање квалитета образовања и услова за рад и боравак у установама основног образовања на територији АП Војводине

Правни основ

Закон о утврђивању надлежности АП Војводине , Закон о основама система образовања и васпитања , Покрајинска скупштинска
одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП
Војводине 2014-2020. године , Покрајинска скупштинска одлука о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање
програмских активности и пројеката у области основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда .

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У овој програмској активности планира се финансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текућег одржавања
зграда и објеката и опреме, прибављања техничко-пројектне документације, трошкова легализације, решавања имовинско правних
односа, оснивачких права и геодетских питања, набавка нове савремене опреме за извођење наставе, опреме за безбедност ученика,
рачунарске опреме, административне опреме и остало у установама основног образовања на територији АПВ. Да би се наставни
планови и програми могли одвијати редовно и квалитетно, неопходно је да се створе просторни и технички услови као основа за
унапређивање система образовања у основним школама, у складу са савременим стандардима.

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

Унапређење наставних процеса коришћењем савремених учила и опреме и обезбеђење модерне инфраструктуре у установама
основног образовања на територији АП Војводине

Индикатор 1.1

Назив :% реализованих пројеката за набавку опреме, за израду техничко-пројектне
документације, реконструкцију, адаптацију, санацију, инвестиционо и текуће
одржавање зграда, објеката и опреме у односу на тражени број пројеката
Извор верификације :Интерна статистика

Базна
вредност

2019

2020

2021

49

40

40

40

Базна
вредност

2019

2020

2021

17

20

30

30

Коментар :Базна вредност је остварење из 2017. године

Индикатор 1.2

Назив :% уложених средстава за реализацију пројеката за подизање нивоа
квалитета опремљености, техничких и просторних услова у установама основног
образовања на територији АПВ у односу на укупно потребна средства према
поднетим захтевима
Извор верификације :Интерна статистика
Коментар :Базна вредност је остварење из 2017. године

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПЈ

ПРОЈЕКАТ 20034007

20034007 Унапређивање наставе француског језика у основним школама на
територији АП Војводине у циљу увођења двојезичке наставе
Програм (коме
2003 Основно образовање
припада)

700.000,00

0,00

700.000,00

Функција

910 - Предшколско и основно образовање

Сврха

Успостављање квалитетног и конкурентног модела образовања, који примењује наставни план и програм на модеран начин

Правни основ

Меморандума о сарадњи закљученог дана 28. јануара 2014. године у Сремским Карловцима између председника Владе Аутономне
покрајине Војводине и директора Француског института у Србији, Закон о потврђивању споразума између Владе Републике Србије
и Владе Републике Француске о стратешком партнерству и сарадњи (Сл.гласник РС-међународни уговори, бр. 8/2011)

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Према подацима са којима располаже Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине -националне
заједнице у основним школама интересовање за француски језик је недовољно, па представља проблем чак и отварање одељења у
коме се учи француски језик, као други страни језик. Надлежни у школским установама као разлоге за ову ситуацију наводе, мањак
интересовања деце за француски језик и културу, а исто тако доводе у питање квалитет наставног плана и програма, а такође су
мишљења да наставни кадар иако испуњава законом прописане критеријуме за извођење наставе, требао би да буде потпомогнут
лектором за француски језик, са матичног говорног подручја.Француски Институт у Србији упознат је са овим подацима и ова
установа је из сопствених извора дошла до сличних закључака. Француски институт у Србији предложио је да обезбеди
лектора/лекторку за француски језик који/која би помагао професорима у извођењу образовно васпитног рада за предмет француски
језик. Рад лектора/лекторке је фокусиран превасходно на испомоћ у ваннаставним активностима у основним школама на
териториоји Града Новог Сада, али лектор/лекторка учествује и у актвиностима на популаризацији француског језика у школама ван
Новог Сада. Као краткорочан циљ - ангажовање лектора/лекторке - би требало да допринесе повећању броја ученика/ученица који
уче француски језик у основним и средњим школама. Као дугорочан циљ постављен је увођење двојезичке наставе на српском и
француском језику у установе образовања и васпитања на територији АП Војводине. Носилац реализације пројекта је Француски
институт у Србији. Средства се додељују наведеној организацији за плаћање трошкова ангажовања лектора, за набавку наставног и
дидактичког материјала, за дела сталних трошкова канцеларије Француског института у Новом Саду, банкарска провизија и остали
трошкови.

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

Популаризација француског језика као наставног предмета у основним школама у АПВ

Индикатор 1.1

Назив :Број основних школа у АПВ који имају француски од 5. до 8. разреда и у
којима лектор помаже при извођењу наставе француског језика

Базна
вредност

2019

2020

2021

Извор верификације :Подаци из Секретаријата и Француског института у Србији

4

5

6

7

Базна
вредност

2019

2020

2021

201

210

220

230

Коментар :Базна година је остварење из 2017. године
Индикатор 1.2

Назив :Број ученика дечака у основним школама у АПВ који имају француски од 5.
до 8. разреда и у којима лектор помаже при извођењу наставе француског језика
Извор верификације :Подаци из Секретаријата и Француског института у Србији
Коментар :Базна година је остварење из 2017. године

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

Индикатор 1.3

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

Назив :Број ученица девојчица у основним школама у АПВ који имају француски
од 5. до 8. разреда и у којима лектор помаже при извођењу наставе француског
језика

Базна
вредност

2019

2020

2021

Извор верификације :Подаци из Секретаријата и Француског института у Србији

193

210

220

230

Базна
вредност

2019

2020

2021

17

20

23

23

Базна
вредност

2019

2020

2021

45

55

60

60

Коментар :Базна година је остварење 2017. године
Циљ 2

Популаризација француског језика и унапређивање постојећег модела билингвалне наставе у АПВ

Индикатор 2.1

Назив :Број ученика дечака кој похађају билингвалну наставу у Гимназији "Јован
Јовановић Змај" Нови Сад и у Карловачкој гимназији од 1. до 4. разреда
Извор верификације :Подаци из Секретаријата
Коментар :Базна вредност је остварење из 2017. године

Индикатор 2.2

Назив :Број ученица девојчица које похађају билингвалну наставу у Гимназији
"Јован Јовановић Змај" Нови Сад и у Карловачкој гимназији од 1. до 4. разреда
Извор верификације :Подаци из Секретаријата
Коментар :Базна вредност је остварење из 2017. године

2004 Средње образовање

8.043.436.000,00

0,00

8.043.436.000,00

0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице

8.043.436.000,00

0,00

8.043.436.000,00

Назив

Средње образовање

Сектор

20 Образовање

Сврха

Једнака доступност средњег образовања и васпитања свима и активан приступ образовним услугама

Правни основ

Закон о основама система образовања и васпитања , Закон о буџету РС, Закон о утрвђивању надлежности АПВ , Закон о средњем
образовању и васпитању, Правилник о ближим условима за остваривање двојезичне наставе, Стратегија развоја образовања до 2020.
године , Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију
приоритета Програма развоја АП Војводине2014-2020. године ,Покрајинска скупштинска одлука о додели буџетских средстава за
финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката у области основног и средњег образовања и васпитања и
ученичког стандарда , Споразум број 46-49/2012 од 27.04.2012. године о финансирању закупа објекта Балетске школе у Новом Саду

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У оквиру програма се обављају послови који се односена трансфере за плате и за отпремнине за запослене усредњим школама,
активности који су усмерени на подршку програма и пројеката са циљем подизања квалитета средњег образовањау АПВ, а чији
носиоци су средње школе и друге установе, цивилна удружења, национални савети, фондације, активности на спровођењу
билингвалног пројекта у средњим школама у АП Војводини који су одређени Правилником о ближим условима за остваривање
двојезичне наставе, модернизација инфраструктуре, реконструкција, адаптација, санација, инвестиционо и текуће одржавање зграда,
објеката и опреме, прибављање техничко-пројектне документације, финансирање трошкова легализације, решавања имовинско
правних односа, оснивачких права и геодетских питања, опремање установа средњег образовања.

Циљ 1

Усвајање знања, стицање вештина и способности (компетенција) потребних за рад и запошљавање, даље образовање и учење, уз
уважавање смерница одрживог развоја целокупног друштва.

Индикатор 1.1

Назив :% ученика дечака који након завршене основне школе упишу средњу школу
Извор верификације :Интерна статистика и извештаји Секретаријата

Базна
вредност

2019

2020

2021

46

96

96

96

Коментар :Базна вредност је остварење из 2017. године (методологија израчунавања индикатора се мења)
Индикатор 1.2

Назив :% ученица девојчица које након завршене основне школе упишу средњу
школу
Извор верификације :Интерна статистика и извештаји Секретаријата

Базна
вредност

2019

2020

2021

47

95

95

95

Коментар :Базна вредност је остварење из 2017. године (методологија израчунавања индикатора се мења)

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20041001

20041001 Реализација делатности средњег образовања

7.994.534.000,00

0,00

7.994.534.000,00

Програм (коме
припада)

2004 Средње образовање

Функција

920 - Средње образовање

Сврха

Пружање подршке несметаном раду и функционисању установа средњег образовања у АП Војводини.

Правни основ

Закон о основама система образовања и васпитања , Закона о буџету РС

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У буџету РС обезбеђују се средства за исплату расхода (плата и отпремнина) за запослене у просвети у РС. За просветне раднике у
установама средњег образовања у АП Војводини средства за расходе за запослене преносе се из републичког буџета као строго
наменска, трансферна средства у покрајински буџет, одакле се иста наредног дана прослеђују установама средњег образовања у АП
Војводини. У случају трансферних средстава за плате, Секретаријат врши само административно-техничке послове око
прослеђивања примљених средстава од Републике установама средњег образовања. У случају отпремнина, Секретаријат обрађује
захтеве за исплату отпремнина, врши контролу и обрачун и месечно доставља захтев за требовање средстава од Минстарства
просвете, науке и технолошког развоја.

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

x

Индикатор 1.1

Назив :
Извор верификације :
Коментар :

Базна
вредност

2019

2020

2021

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20041002

20041002 Подизање квалитета средњег образовања

12.597.000,00

0,00

12.597.000,00

Програм (коме
припада)

2004 Средње образовање

Функција

920 - Средње образовање

Сврха

Унапређење квалитета средњег образовања и васпитања на територији АПВ

Правни основ

Закон о основама система образовања и васпитања , Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020.
године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године , Покрајинска
скупштинска одлука о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката у области
основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда , Споразум број 46-49/2012 од 27.04.2012. године.о
финансирању закупа објекта Балетске школе у Новом Саду

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Расписивање Конкурса за суфинансирање и финансирање програма и пројеката у области средњег образовања на територији АПВ,
разматрање приспелих захтева, процена квалитета и додела средстава. Унапређење образовно-васпитног процеса, развој
иновативности и креативности у образовно - васпитном процесу, у свим типовима средњих школа на основу доделе финансијских
средстава путем конкурса, којим би се омогућио развој и модернизација система средњег образовања, као и промовисање добрих
примера из праксе.
Омогућавање једнаких шанси на образовање и поштовање законских одредаба које се односе на остваривање права на образовање на
матерњем језику, превођењем тестова на језике националних мањина, на којима се остварује настава. Плаћање закупа Балетској
школи у Новом Саду.

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

Модернизација образовно-васпитног рада и усаглашавање са потребама тржишта рада

Индикатор 1.1

Назив :Број реализованих семинара и стручних скупова
Извор верификације :Подаци из секретаријата

Базна
вредност

2019

2020

2021

8

15

15

15

Базна
вредност

2019

2020

2021

0

5

5

5

Коментар :Базна вредност је остварење из 2017. године
Индикатор 1.2

Назив :Број реализованих обука ученика и наставника у области каријерног вођења
Извор верификације :Подаци из секретаријата

Коментар :Базне вредности нема, индикатор је уведен у програмску структуру од 2018. године
Циљ 2

Неговање мултикултуралности/интеркултуралности, унапређивање научно-техничких, спортских, културних и других садржаја у
оквиру наставних и ваннаставних активности

Индикатор 2.1

Назив :Број реализованих такмичења на међурегионалном и међународном нивоу

Базна
вредност

2019

2020

2021

18

20

21

21

Назив :Број едукативних кампова и сусрета ученика на локалном, међурегионалном
Базна
и међународном нивоу
вредност

2019

2020

2021

Извор верификације :Подаци из Секретаријата

106

106

106

Извор верификације :Подаци из Секретаријата
Коментар :Базна вредност је остварење из 2017. године
Индикатор 2.2

Коментар :Базна вредност је остварење из 2017. године

106

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

Циљ 3

Подршка инклузивном образовању лица са изузетним способностима односно лица са сметњама у развоју и инвалидитетом

Индикатор 3.1

Назив :Број програма који подржавају укључивање и напредовање ученика/ученица
Базна
у складу са њиховим потребама (лица са изузетним способностима односно лица са
вредност
сметњама у развоју и инвалидитетом )
Извор верификације :Подаци из Секретаријата

0

2019

2020

2021

5

5

5

Коментар :Базне вредности нема, индикатор је уведен у програмску структуру од 2018. године
0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20041004

20041004 Двојезичка настава у средњим школама

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

Програм (коме
припада)

2004 Средње образовање

Функција

920 - Средње образовање

Сврха

Успостављање квалитетног и конкурентног модела образовања, који примењује наставни план и програм на модеран и међународно
признат начин

Правни основ

Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију
приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године Покрајинска скупштинска одлука о додели буџетских средстава за
финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката у области основног и средњег образовања и васпитања и
ученичког стандарда Правилник о ближим условима за остваривање двојезичне наставе.

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Двојезична настава подразумева извођење наставе појединих наставних предмета на српском, односно матерњем језику и страном
језику (30-45% од укупног годишњег фонда часова), у склопу наставног плана и програма које утврђује Министарство просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије. Двојезична настава се изводи у припремном предшколском програму, основној
школи и у средњој школи. Услов у погледу наставног кадра који ће реализовати двојезичну наставу подразумева сагласност
наставника/наставнице да учествује у двојезичној настави и доказ о нивоу знања страног језика.
У циљу унапређења билингвалне наставе, Секретаријат расписује конкурс за доделу средстава за финансирање билингвалне наставе
у основним и средњим школама на територији АП Војводине, процењује оправданост захтева школа и врши расподелу средстава за
стручно усавршавање наставника, набавку наставног и дидактичког материјала, као и опреме за образовање.

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

Развој модела двојезичне наставе као допринос развоју вишејезичности у систему образовања АП Војводине и Републике Србије

Индикатор 1.1

Назив :Број установа укључених у програм
билингвалне наставе
Извор верификације :Подаци из Секретаријата

Базна
вредност

2019

2020

2021

4

5

5

5

Базна
вредност

2019

2020

2021

145

170

175

180

Коментар :Базна вредност је остварење из 2017. године
Индикатор 1.2

Назив :Број ученика дечака укључених у програм билингвалне наставе
Извор верификације :Подаци из Секретаријата
Коментар :Базна вредност је остварење из 2017. године

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

Индикатор 1.3

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

Назив :Број ученица девојчица укључених у програм билингвалне наставе

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

Базна
вредност

2019

2020

2021

237

260

265

270

Извор верификације :Подаци из Секретаријата
Коментар :Базна вредност је остварење из 2017. године

0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20041005

20041005 Модернизација инфраструктуре средњих школа

33.805.000,00

0,00

33.805.000,00

Програм (коме
припада)

2004 Средње образовање

Функција

920 - Средње образовање

Сврха

Подизање квалитета образовања и услова за рад и боравак у установама средњег образовања на територији АП Војводине

Правни основ

Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине , Закон о основама система образовања и васпитања ,
Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију
приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године, Покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава за
финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката у области основног и средњег образовања и васпитања и
ученичког стандарда .

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У овој програмској активности планира се финансирање реконтрукције, адаптације, санације, инвестиционо и текућег одржавања
зграда и објеката и опреме, прибављања техничко-пројектне документације, трошкова легализације, решавања имовинско правних
односа, оснивачких права и геодетских питања, набавка нове, савремене опреме за извођење наставе, опреме за безбедност,
рачунарске опреме, административне опреме и остало у установама средњег образовања на територији АПВ. Да би се наставни
планови и програми могли одвијати редовно и квалитетно, у складу са новим европским стандардима, неопходно је да се створе
просторни и технички услови у установама средњег образовања као основа за унапређивање система васпитно-образовног рада.

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

Унапређење наставних процеса коришћењем савремених учила и опреме и обезбеђење модерне инфраструктуре у установама
средњег образовања на територији АП Војводине

Индикатор 1.1

Назив :% реализованих пројеката за набавку опреме, за израду техничко-пројектне
документације, реконструкцију, адаптацију, санацију, инвестиционо и текуће
одржавање зграда, објеката и опреме у односу на тражени број пројеката
Извор верификације :Интерна статистика

Базна
вредност

2019

2020

2021

53

50

50

50

Базна
вредност

2019

2020

2021

15

20

30

30

Коментар :Базна вредност је остварење из 2017. године

Индикатор 1.2

Назив :% уложених средстава за реализацију пројеката за подизање нивоа
квалитета опремљености, техничких и просторних услова у установама средњег
образовања на територији АПВ у односу на укупно потребна средства према
поднетим захтевима
Извор верификације :Интерна статистика
Коментар :Базна вредност је остварење из 2017. године

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

2007 Подршка у образовању ученика и студената

461.325.702,00

0,00

461.325.702,00

0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице

461.325.702,00

0,00

461.325.702,00

Назив

Подршка у образовању ученика и студената

Сектор

20 Образовање

Сврха

Обезбеђивање услова ученицима за несметано стицање средњег образовања

Правни основ

Закон о ученичком и студентском стандарду , Закон о утврђивању надлежности АПВ , Закона о буџету РС , Стратегија развоја
образовања до 2020. године , Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим
планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године, Покрајинска скупштинска одлука о додели
буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката у области основног и средњег
образовања и васпитања и ученичког стандарда

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Програм укључује активности које се односе на делатност ученичког стандарда, и то: пренос трансферних средстава из републичког
буџета буџету АПВ а из буџета АПВ установама ученичког стандарда за расходе за запосле (плате, отпремнине, јубиларне награде и
трошкови превоза запослених), пружање подршке програмима који су усмерени на подизање квалитета услуга смештаја и исхране
као и васпитно-образовног рада у домовима ученика на територији АП Војводине, модернизација инфраструктуре, реконструкција,
адаптација, санација, пружање подршке инвестиционом и текућем одржавању зграда, објеката и опреме, прибављању
техничко-пројектне документације, легализацији, решавању имовинско правних односа, оснивачких права и геодетских питања,
опремању установа ученичког стандарда у АП Војводини, регресирање превоза ученика/ученица средњих школа итд.

Циљ 1

Побољшање стандарда и услова школовања ученика/ученица средњих школа

Индикатор 1.1

Назив :% ученика укључених у пројекте које подржава Секретаријат у односу на
укупан број деце укључених у пројекте који су поднети Секретаријату за
финансирање
Извор верификације :Статистика од установа ученичког стандарда и подаци из
Секретаријата

Базна
вредност

2019

2020

2021

46

45

45

45

Базна
вредност

2019

2020

2021

54

55

55

55

Коментар :Базна вредност је остварење и 2017. године
Индикатор 1.2

Назив :% ученица укључених у пројекте које подржава Секретаријат у односу на
укупан број деце укључених у пројекте који су поднети Секретаријату за
финансирање
Извор верификације :Статистика од установа ученичког стандарда и подаци из
Секретаријата
Коментар :Базна вредност је остварење и 2017. године

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20071003

20071003 Реализација делатности установа ученичког стандарда

267.356.000,00

0,00

267.356.000,00

Програм (коме
припада)

2007 Подршка у образовању ученика и студената

Функција

960 - Помоћне услуге образовању

Сврха

Пружање подршке несметаном раду и функционисању установа ученичког стандарда у АП Војводини

Правни основ

Закон о основама система образовања и васпитања , Закона о буџету РС и Закона о ученичком и студентском стандарду

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У буџету РС обезбеђују се средства за исплату расхода за запослене (плате, отпремнине, јубиларне награде и трошкови превоза
запослених)у просвети у РС. За запослене у установама ученичког стандарда у АП Војводини средства за расходе за запослене
преносе се из Републичког буџета као строго наменска, трансферна средства у Покрајински буџет, одакле се иста наредног дана
прослеђују установама ученичког стандарда у АП Војводини. За све наведене намене Секретаријат врши само само
административно-техничке послове око прослеђивања примљених средстава од Републике установама ученичког стандарда на
територији АП Војводине.

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

x

Индикатор 1.1

Назив :
Извор верификације :
Коментар :

Базна
вредност

2019

2020

2021

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20071004

20071004 Подизање квалитета ученичког стандарда

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

Програм (коме
припада)

2007 Подршка у образовању ученика и студената

Функција

960 - Помоћне услуге образовању

Сврха

Унапређење квалитета услуга у ученичком стандарду на територији АПВ

Правни основ

Закон о ученичком и студентском стандарду , Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године
са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године , Покрајинске скупштинске
одлуке о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката у области основног и
средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда .

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У циљу унапређења квалитета услуга у домовима ученика, Секретаријат пружа финансијску подршку програмима и пројектима који
утичу на побољшање, квалитета смештаја, исхране и васпитно-образовног рада у домовима ученика. То су сусрети, спортске,
културне манифестације, едукативни кампови, одржавање система ХЦЦП и ИСО стандарда и остало. Секретаријат расписује
Конкурс за финансирање/суфинансирање наведених програма и пројеката у области ученичког стандарда, разматра приспеле захтеве
и додељује средства на основу прописаних критеријума. Право на учешће у Конкурсу имају установе ученичког стандарда - домови
ученика средњих школа, школе са домом ученика и специјалне школе са домом ученика у АП Војводини.

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

Размена искустава васпитача и корисника услуга у домовима ученика кроз организовање различитих сусрета и едукативних кампова

Индикатор 1.1

Назив :% подржаних пројеката од стране Секретаријата у односу на укупан број
поднетих пројеката
Извор верификације :Подаци из Покрајинског секретаријата

Базна
вредност

2019

2020

2021

94

93

93

93

Коментар :Базна вредност се односи на 2017. годину и изражава однос подржаних и поднетих пројеката у циљу подизања квалитета
услуга и побољшања услова за васпитно -образовни рад у домовима ученика

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20071005

20071005 Регресирање превоза ученика средњих школа

183.000.000,00

0,00

183.000.000,00

Програм (коме
припада)

2007 Подршка у образовању ученика и студената

Функција

960 - Помоћне услуге образовању

Сврха

Приближно једнак приступ школовању деце средњошколског узраста у свим општинама у АП Војводини

Правни основ

Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине , Покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских
средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката у области основног и средњег образовања и
васпитања и ученичког стандарда , Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са
Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године .

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Секретаријат се залаже да се деца уписују у средње школе и бирају профиле према својим афинитетима и потребама тржишта рада у
јединицама локалне самоуправе из које долазе, а не према близини школе и могућностима родитеља да финансирају трошкове
школовања. Циљ је да се делимично растерети и породични буџет оних родитеља чија деца свакодневно путују до жељене школе.
Секретаријат додељује средства локалним самоуправама на основу утврђених критеријума. Локалне самоуправе прослеђују средства
по сопственим правилницима - школама, превозницима или директно на рачуне ученика-путника односно родитеља
ученика-путника, у зависности од начина организовања превоза у јединици локалне самоуправе.

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

Побољшање услова образовања у смислу доступности установа образовања ученицима, регресирањем трошкова превоза
Назив :Број ученика дечака средњих школа који се укључују у систем регресирања
из буџета АПВ.(Родни)
Извор верификације :Подаци из локалних самоуправа, средњих школа и из
евиденције Секретаријата

Базна
вредност

2019

2020

2021

11040

11100

11100

11100

Коментар :Базна вредност је остварење из 2017. године. Индикатор одређује број ученика укључених у систем расподеле средстава
за регресирање путних трошкова из буџета АПВ који се преноси општинама у АПВ.
Ова програмска активност укључена је у план поступног увођења РОБ-а од 2018. године искључиво по основу висине издвојених
средстава из буџета АПВ (средњи значај), а не по утицају на унапређење родне равноправности. Из тог разлога, индикатор мери
само обухват ученика и ученица програмом.
Индикатор 1.2

Назив :Број ученица девојчица средњих школа које се укључују у систем
регресирања из буџета АПВ. (Родни)
Извор верификације :Подаци из локалних самоуправа, средњих школа и из
евиденције Секретаријата

Базна
вредност

2019

2020

2021

10987

11000

11000

11000

Коментар :Базна вредност је остварење из 2017. године. Индикатор одређује број ученица укључених у систем расподеле средстава
за регресирање путних трошкова из буџета АПВ који се преноси општинама у АПВ.
Ова програмска активност укључена је у план поступног увођења РОБ-а од 2018. године искључиво по основу висине издвојених
средстава из буџета АПВ (средњи значај), а не по утицају на унапређење родне равноправности. Из тог разлога, индикатор мери
само обухват ученика и ученица програмом.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20071006

20071006 Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда

8.969.702,00

0,00

8.969.702,00

Програм (коме
припада)

2007 Подршка у образовању ученика и студената
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Подизање квалитета образовања и услова за рад и боравак у установама ученичког стандарда на територији АП Војводине

Правни основ

Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине, Закон о ученичком и студентском стандарду , Покрајинска
скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма
развоја АП Војводине 2014-2020. године , Покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава за финансирање и
суфинансирање програмских активности и пројеката у области основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда .

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У овој програмској активности планира се финансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционог и текућег одржавања
зграда и објеката и опреме, прибављања техничко-пројектне документације, трошкова легализације, решавање имовинско правних
односа, оснивачких права и геодетских питања, набавка нове савремене опреме (опрема за домаћинство, опрема за смештај ученика ,
опрема за јавну безбедност итд.)у установама ученичког стандарда на територији АПВ. Стварање савремених просторних и
техничких услова је основа за унапређивање и подизање квалитета услуга у домовима ученика као и побољшања услова за васпитно
образовни рад.

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

Стварање савремених услова за рад и боравак ученика и особља у установама ученичког стандарда на територији АП Војводине

Индикатор 1.1

Назив :% реализованих пројеката за набавку опреме, израду техничко-пројектне
документације, реконструкцију, адаптацију, санацију, инвестиционо и текуће
одржавање зграда, објеката и опреме у односу на тражени број пројеката

Базна
вредност

2019

2020

2021

78

70

70

70

Базна
вредност

2019

2020

2021

50

50

50

50

Извор верификације :Подаци из евиденције Покрајинског секретаријата
Коментар :Базна вредност је остварење из 2017. године

Индикатор 1.2

Назив :% уложених средстава за реализацију пројеката за подизање нивоа
квалитета опрељености, техничких и просторних услова у установама ученичког
стандарда на територији АПВ у односу на укупно потребна средства према
поднетим захтевима
Извор верификације :Подаци из евиденције Покрајинског секретаријата
Коментар :Базна вредност је остварење из 2017. године

УКУПНО ПРОГРАМИ :

28.120.051.000,00

55.531.240,00

28.175.582.240,00

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 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 члановима 47. и 76. Закона
о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник
РС“, број 21/16, 113/17 и 113/17-I) и чланом 30. Покрајинске скупштинске oдлуке о покрајинској
управи ("Службени лист АПВ", број 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/17). 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 97 запослених.
У Секретаријату се као основне унутрашње јединице образујe пет сектора:
1. Сектор за образовање;
2. Сектор за прописе;
3. Сектор за управу;
4. Сектор за националне мањине-националне заједнице и преводилачке послове;
5. Сектор за материјално-финансијске послове.

У Сектору за образовање уже унутрашње јединице су Одељење за област образовања и
правне послове у области образовања, у оквиру којег се налази Одсек за образовање, и Одељење
за инспекцијски надзор у области образовања.
У Сектору за прописе ужа унутрашња јединица је Одељење за прописе и послове управе, у
оквиру којег се налази Група за прописе.
У Сектору за управу уже унутрашње јединице су Одељење за испите, у оквиру којег се
налази Одсек за материјално-финансијске, управне и информатичке послове, и Одсек за
информатичке послове и развој пројеката еУправе.
У Сектору за националне мањине-националне заједнице и преводилачке послове ужа
унутрашња јединица је Одељење за остваривање права националних мањина-националних
заједница и преводилачке послове унутар којег се налазе: Група за мађарски језик, Група за
русински језик, Група за словачки језик и Група за румунски језик.
У Сектору за материјално-финансијске послове уже унутрашње јединице су Одељење за
материјално-финансијске послове у области образовања и Одељење за материјално-финансијске
послове у оквиру којег се налази Одсек за материјално-финансијске послове.
У Секретаријату се образује Одељење за заједничке послове и Одељење за лекторисање и
послове превођења као уже унутрашње јединице ван сектора.
У оквиру Одељења за лекторисање и послове превођења налазе се Одсек за стране језике
и Група за послове лекторисања и хрватски језик.
Ван унутрашњих јединица je радно место подсекретара.
У Сектору за образовање обављају се послови: општи правни, управни, статистичко-евиденциони,
студијско–аналитички у области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања и
ученичког стандарда, неформалног образовања одраслих и образовања националних мањинанационалних 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:
•
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 студијско-аналитички
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 образују се ужа унутрашња јединица:
•
Одељење за прописе и послове управе, у оквиру којег се налази Група за прописе

У Сектору за управу обављају се управни, општи правни, студијско-аналитички и статистичкоевиденциони 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 материјално-финансијски 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
информационо-комуникационих 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, у оквиру којег се налази Одсек за материјално-финансијске, управне и
информатичке послове
•
Одсек за информатичке послове и развој пројеката еУправе

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 превођења на
језике националних мањина – националних заједница: мађарски, словачки, румунски и русински
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 образује се ужа
унутрашња јединица:

•
Одељење за остваривање права националних мањина-националних заједница и
преводилачке послове, у оквиру којег се образују:
•
Група за мађарски језик
•
Група за русински језик
•
Група за словачки језик
•
Група за румунски 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:
•
Одељење за материјално-финансијске послове у области образовања;
•
Одељење за материјално-финансијске послове, у оквиру којег се налази 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 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, 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.

Ван сектора је Одељење за лекторисање и послове превођења у коме се обављају послови
лекторисања и послови превођења на хрватски и енглески језик: 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 Одељењу за лекторисање и послове превођења образују се уже унутрашње јединице:
•
Одсек за стране језике
•
Група за послове лекторисања и хрватски језик
ПРИКАЗ РАДНИХ МЕСТА
1. Приказ радних места службеника на положају:
Рб.

назив

Број радних места

Број службеника

1.

Подсекретар (прва група)

1

1

2.

Помоћник покрајинског секретара
(друга група)

5

5
6

6

УКУПНО:

2. Приказ радних места извршилаца разврстаних у звања:
Рб.

назив

Број радних места

1.

9

9

2.

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

19

19

3.

саветник

28

50

4.

Млађи саветник

3

3

5.

Сарадник

1

1

6.

Млађи сарадник

1

1

Број извршилаца

7.

Виши референт
7
7
референт.....................................................
68
90
...........
УКУПНО:
3. Приказ броја радних места намештеника разврстаних у врсте:
Рб.

назив

Број радних места

Број извршилаца

1.

Намештеник (четврта врста)

1

1

1

1

УКУПНО:
УКУПНО (1+2+3) : 97

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне
заједнице у својој надлежности – у делу образовања - има једног индиректног корисника –
Педагошки завод Војводине, Нови Сад.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ –
ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТA НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА – ДОДАТНА
СРЕДСТВА
РАЗДЕО 06
ГЛАВА 06 00

ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА – ДОДАТНА
СРЕДСТВА – 27.441.582.240,00 ДИНАРА
ПРОГРАМ 1001 УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 4022 - ОАСИС- КОМПЛЕМЕНТАРНИ ТУРИСТИЧКИ РАЗВОЈ
КИШТЕЛЕКА И КАЊИЖЕ ЗАСНОВАН НА ПРИРОДНИМ РЕСУРСИМА КАО МЕЂУПОВЕЗАНИМ
РАЗЛИЧИТИМ ЕЛЕМЕНТИМА РЕГИОНАЛНОГ ТУРИСТИЧКОГ СИСТЕМА – 179.721.240,00 динара
Функционална класификација - 111
Извршни и законодавни органи
Економска класификација 311 - Капитал 1.305.877,50 динара


Економска класификација 311712 – Пренета неутрошена средства за посебне
намене 1.305.877,50 динара
15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година 1.305.877,50 динара

Програмска активност 1001 4022 - ОАСИС- Комплементарни туристички развој Киштелека и
Кањиже заснован на природним ресурсима као међуповезаним различитим елементима
регионалног туристичког система – планирана средства се остварују из неутрошених средстава из
ранијих година. За реализацију пројекта је примљен аванс у вредности од 10.447,02 еура од
донатора који није утрошен у 2018. години. Средства су пренета Секретаријату за реализацију
пројекта ИД број: HUSRB/1602/31/0068, на основу обавеза утврђених Уговором о субвенцији за
допринос ЕУ од 08. октобра 2018. године.

Економска класификација 732 - Донације и помоћи од међународних организација
53.105.362,50 динара


Економска класификација 732321 – Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа АП
Војводина 9.122.352,50 динара
56 00 - Финансијска помоћ ЕУ 9.122.352,50 динара

Програмска активност 1001 4022 - ОАСИС- Комплементарни туристички развој Киштелека и
Кањиже заснован на природним ресурсима као међуповезаним различитим елементима
регионалног туристичког система – планирана средства се остварују из финанисјске помоћи ЕУ.
Средства из донације планирана су за трансфер средстава пројектним партнерима за реализацију

пројекта ОАСИС - ИД број: HUSRB/1602/31/0068, на основу обавеза утврђених Уговором о
субвенцији за допринос ЕУ од 08. октобра 2018. године.



Економска класификација 732421 Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа АП
Војводина 43.983.010,00 динара
56 00 - Финансијска помоћ ЕУ 43.983.010,00 динара

Програмска активност 1001 4022 - ОАСИС- Комплементарни туристички развој Киштелека и
Кањиже заснован на природним ресурсима као међуповезаним различитим елементима
регионалног туристичког система – планирана средства се остварују из финанисјске помоћи ЕУ.
Средства из донације планирана су за трансфер средстава пројектним партнерима за реализацију
пројекта ОАСИС - ИД број: HUSRB/1602/31/0068, на основу обавеза утврђених Уговором о
субвенцији за допринос ЕУ од 08. октобра 2018. године.

ПРОГРАМ 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2002 1001 - ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА - 570.652.000,00 динара
Функционална класификација - 910
Предшколско и основно образовање

ЧЕТВОРОЧАСОВНОГ

Економска класификација 733 - Трансфери од других нивоа власти
570.652.000,00 динара


Економска класификација 733131 – Текући трансфери од Републике у корист
нивоа АП Војводина 570.652.000,00 динара
07 08 – Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из
републичког буџета јединицама локалне самоуправе 570.652.000,00 динара

Програмска активност 2002 1001 – Подршка реализацији четворочасовног припремног
предшколског програма - планирана средства се остварују из републичког буџета као трансферна
средства за реализацију четворочасовног припремног предшколског програма који се
трансферишу јединицама локалне самоуправе и процењују се на износ од 570.652.000,00 динара.
Правни основ за остварење наведеног прихода је члан 7. Закона о буџету Републике Србије за
2019. годину (''Службени гласник РС'' , број 95/18) и члан 34. Закон о финансирању локалне
самоуправе (''Службени гласник РС'' , број 62/06………и 95/18-др. закон).
ПРОГРАМ 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2003 1001 – РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА 18.553.509.000,00 динара
Функционална класификација - 910
Предшколско и основно образовање

Економска класификација 733 - Трансфери од других нивоа власти
18.553.509.000,00 динара


Економска класификација 733131 – Текући трансфери од Републике у корист
нивоа АП Војводина 18.553.509.000,00 динара
07 13 – Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког
буџета за расходе за запослене у образовању 18.553. 509.000,00 динара

Програмска активност 2003 1001 – Реализација делатности основног образовања планирана средства се остварују из републичког буџета као трансферна средства за реализацију
исплата расхода за запослене (плате и отпремнине) за установе основног образовања на
територији АП Војводине и процењују се на износ од 18.553.509.000,00 динара. Правни основ за
остварење наведеног прихода је члан 7. Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину
(''Службени гласник РС'' , број 95/18).

ПРОГРАМ 2004 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2003 1001 – РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА 7.994.534.000,00 динара
Функционална класификација - 920
Средње образовање
Економска класификација 733 - Трансфери од других нивоа власти
7.994.534.000,00 динара


Економска класификација 733131 – Текући трансфери од Републике у корист
нивоа АП Војводина 7.994.534.000,00 динара
07 13 – Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког
буџета за расходе за запослене у образовању 7.994.534.000,00 динара

Програмска активност 2004 1001 – Реализација делатности средњег образовања планирана средства се остварују из републичког буџета као трансферна средства за реализацију
исплата расхода за запослене (плате и отпремнине) за установе средњег образовања на
територији АП Војводине и процењују се на износ од 7.994.534.000,00 динара. Правни основ за
остварење наведеног прихода је члан 7. Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину
(''Службени гласник РС'' , број 95/18).
ПРОГРАМ 2007 ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2007 1001 – РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ
СТАНДАРДА - 267.356.000,00 динара
Функционална класификација - 960
Помоћне услуге образовању

Економска класификација 733 - Трансфери од других нивоа власти
267.356.000,00 динара


Економска класификација 733131 – Текући трансфери од Републике у корист
нивоа АП Војводина 267.356.000,00 динара
07 13 – Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког
буџета за расходе за запослене у образовању 267.356.000,00 динара

Програмска активност 2007 1001 – Реализација делатности установа ученичког стандарда
- планирана средства се остварују из републичког буџета као трансферна средства за реализацију
исплата расхода за запослене (плате, отпремнине, јубиларне награде, трошкови превоза
запослених на рад) за установе ученичког стандарда на територији АП Војводине и процењују се
на износ од 267.356.000,00 динара. Правни основ за остварење наведеног прихода је члан 7.
Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину (''Службени гласник РС'' , број 95/18).

ГЛАВА 0601 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
Економска класификација 321 - Утврђивање резултата пословања
динара


720.000,00

Економска класификација 321311 – Нераспоређени вишак прихода и примања из
ранијих година 720.000,00 динара
13 06 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – додатна
средства 720.000,00 динара

Програмска активност 2001 1005 – Развој стручно-истраживачког рада у области
образовања - планирана средства представљају процену неутрошених сопствених средстава из
2018. године и ранијих година у Педагошком заводу Војводине које је Завод остварио из
сопствених средстава. Процена је 720.000,00 динара, а ниво тих средстава ће бити коригован
након усвајања Завршног рачуна Педагошког завода Војводине за 2018. годину у складу са
оствареним суфицитом. Правни основ за остварење сопствених прихода је члан 42. став 1. тачка
12., а у вези са чланом 185. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“ бр. 88/17 и 27/18-други закон), члан 7. став 1. Правилника о сталном
стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника
(„Службени гласник РС“ бр. 81/17 и 48/18) и члан 3. Одлуке о оснивању Педагошког завода
Војводине (''Службени лист АПВ'', број 14/03).

Економска класификација 742 - Приходи од продаје добара и услуга
400.000,00 динара


Економска класификација 742331 – Приходи које својом делатношчу остваре
органи АП Војводине 400.000,00 динара
04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника

400.000,00 динара

Програмска активност 2001 1005 – Развој стручно-истраживачког рада у области
образовања
- планирана средства од 400.000,00 динара представљају процену сопствених
прихода Педагошког завода Војводине у 2019. години. Правни основ за остварење сопствених
прихода је члан 42. став 1. тачка 12., а у вези са чланом 185. став 3. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 88/17 и 27/18-други закон), члан 7. став 1.
Правилника о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и
стручних сарадника („Службени гласник РС“ бр. 81/17 и 48/18) и члан 3. Одлуке о оснивању
Педагошког завода Војводине (''Службени лист АПВ'', број 14/03).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ –
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
Раздео 06
СЕКТОР 06: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ
Укупно планирана средства 123.826.581,74 динара
Програм 0606 Подршка раду органа јавне управе
Укупно планирана средства 15.200.000,00 динара
Програмска активност 06061003 „Издавање Службеног листа АПВ, регистра важећих општих
аката и збирке важећих општих аката“
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 Општи приходи и примања буџета – 15.200.000,00 динара
Из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета укупно планирана средства
износе 15.200.000,00 динара за услуге штампања Службеног листа АПВ, регистра важећих општих
аката и збирке важећих општих аката.
Од планираних средстава износ од 1.925.540,00 динара са ПДВ-ом односи се на уговорне обавезе
из 2018. године.
Укупна вредност планиране набавке са ПДВ-ом за преузимање уговорне обавезе у 2019. години
износи 19.274.460,00 динара. Од наведеног износа за 2019. годину планира се износ од
13.274.460,00 динара, док остатак од 6.000.000,00 представља износ који ће доспети на плаћање
у 2020. 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. 102-401-96/2019-01 од 10.01.2019. године.

Програм 0607. Систем јавне управе
Укупно планирана средства 108.626.581,74 динара
Програмска активност 06071001 Организација и спровођење државног стручног испита
Укупно планирана средства 4.597.759,05 динара
Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи
Економска класификација 423 - Услуге по уговору – 4.497.759,05 динара


Економска класификација 4235 - Стручне услуге – 4.497.759,05 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета – 4.497.759,05 динара
Планирана средства у износу од 4.497.759,05 динара предвиђена су за услуге чланова и
испитивача у испитним комисијама за полагање државног стручног испита, 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 – 100.000,00 динара


Економска класификација 4651 – Остале текуће дотације и трансфери –100.000,00 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета – 100.000,00 динара
Средства у износу од 100.000,00 динара, из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и
примања 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 104.028.822,69 динара
Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи
Економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – 68.842.956,54 динара


Економска класификација 4111 – Плате, додаци и накнаде запослених – 68.842.956,54 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета – 68.842.956,54 динара
Средства у износу од – 68.842.956,54 динара из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и
примања буџета планирана су за плате, додатке и накнаде запослених у складу са важећим
прописима.
Економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца – 11.806.567,05
динара



Економска класификација 4121 - Допринос за пензијско и инвалидско осигурање – 8.261.154,79
динара

01 00 Општи приходи и примања буџета – 8.261.154,79 динара
Износ у висини од 8.261.154,79 динара из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и
примања 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 – 3.545.412,26 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета – 3.545.412,26 динара
Износ у висини од 3.545.412,26 динара из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и
примања буџета планирана су у складу са прописанoм стопом доприноса за здравствено
осигурање, којa се обрачунаваjу на бруто основицу плате.
Економска класификација 413 - Накнаде у натури – 1.077.668,99 динара


Економска класификација 4131 - Накнаде у натури –1.077.668,99 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета – 1.077.668,99 динара
Планирани износ из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета у износу од
1.077.668,99 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 –2.631.700,00 динара


Економска класификација 4141 - Исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет
фондова –600.000,00 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета – 600.000,00 динара
Планирани износ из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета у висини од
600.000,00 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 – 1.961.700,00 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета – 1.961.700,00 динара
Средства у износу од 1.961.700,00 динара из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и
примања буџета, планирају се за отпремнине приликом одласка у пензију за запослене који

испуњавају условe за одлазак у пензију, за исплату отпремнина за технолошки вишак, за помоћ у
случају смрти запосленог или члана уже породице и за друге помоћи.


Економска класификација 4144 - Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана
уже породице и друге помоћи запосленом – 70.000,00 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета – 70.000,00 динара
Износ средстава предвиђен је за помоћ у медицинском лечењу запослених или чланова уже
породице и друге помоћи запосленом из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања
буџета износи 70.000,00 динара.
Економска класификација 415 – Накнаде трошкова за запослене -2.683.060,06 динара


Економска класификација 4151 – Накнаде трошкова за запослене – 2.683.060,06 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета – 2.683.060,06 динара
У оквиру средстава накнаде за запослене планиране су исплате у висини од укупно 2.683.060,06
динара из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања 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 – 326.000,00
динара


Економска класификација 4161 – Награде запосленима и остали посебни расходи –
326.000,00 динара


01 00 Општи приходи и примања буџета – 326.000,00 динара
Средства у износу од 326.000,00 динара из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и
примања буџета, планирана су за награде запосленима - јубиларне награде - за запосленe који
то право стичу у 2019. години и остале расходе.
Економска класификација 421 - Стални трошкови – 315.000,00 динара


Економска класификација 4211 - Трошкови платног промета и банкарских услуга –
25.000,00 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета – 25.000,00 динара
Средства у износу од 25.000,00 динара из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и
примања буџета, планирана су за исплату трошкова платног промета, oдносно трошкова
банкарских услуга и платног промета.
 Економска класификација 4216 – Закуп имовине и опреме – 290.000,00 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета – 290.000,00 динара
Средства у износу од 290.000,00 динара из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и
примања буџета, планирана су закуп имовине и опреме у вези са учешћем Секретаријата на
сајмовима и друго.
Економска класификација 422 - Трошкови путовања – 300.000,00 динара


Економска класификација 4221 - Трошкови службених путовања у земљи –300.000,00
динара

01 00 Општи приходи и примања буџета –300.000,00 динара
Средства у износу од 300.000,00 динара из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и
примања буџета, 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 – 6.170.000,00 динара


Економска класификација 4232 – Компјутерске услуге – 820.000,00 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета – 820.000,00 динара
Износ од 820.000,00 динара планиран је из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и
примања буџета и то за компјутерске услуге у вези са одржавањем апликације за превођење –
Cat Tools.


Економска класификација 4233 - Услуге образовања и усавршавања запослених – 200.000,00
динара

01 00 Општи приходи и примања буџета –200.000,00 динара
Износ од 200.000,00 динара планиран је из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и
примања 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 4235 - Стручне услуге – 5.150.000,00 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета – 5.150.000,00 динара
Износ од 5.150.000,00 динара планиран је из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и
примања буџета, и предвиђена су за одређене стручне услуге (уговор о привременим и
повременим пословима, уговору о делу, уговор о допунском раду)
Економска класификација 426 - Материјал – 15.000,00 динара


Економска класификација 4261 - Административни материјал – 15.000,00 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета – 15.000,00 динара
Средства у износу од 15.000,00 динара из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања
буџета, 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 Општи приходи и примања буџета – 1.000,00 динара
Средства у износу од 1.000,00 динара, из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања
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 –9.073.870,05 динара


Економска класификација 4651 – Остале текуће дотације и трансфери – 9.073.870,05 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета – 9.073.870,05 динара
Средства у износу од 7.973.870,05 динара, из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и
примања 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 и 95/2018). Средства у
износу од 1.100.000,00 динара, планирана су за учешће у финансирању зараде особа са
инвалидитетом, за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом или
социјалном предузећу и организацији у 2019. години.
Економска класификација 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – 66.000,00 динара


Економска класификација 4821 – Остали порези – 1.000,00 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета – 1.000,00 динара
Планирана средства из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, износе
1.000,00 динара за остале порезе.


Економска класификација 4822 – Обавезне таксе – 15.000,00 динара

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



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

01 00 Општи приходи и примања буџета – 50.000,00 динара
Планирана средства из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у висини
од 50.000,00 динара обезбеђују се за новчане казне, пенале и камате.
Економска класификација 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова –700.000,00 динара


Економска класификација 4831 - Новчане казне и пенали по решењу судова – 700.000,00
динара

01 00 Општи приходи и примања буџета – 700.000,00 динара
Планирана средства из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу
од 700.000,00 динара намењена су за плаћање казни и пенала по решењу судова.
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 Општи приходи и примања буџета – 20.000,00 динара
Планирана средства из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања 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.).

СЕКТОР 10: Људска права и грађанско друштво
Укупно планирана средства 179.721.240,00 динара
Програм 1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Укупно планирана средства 179.721.240,00 динара
01 00 Општи приходи и примања буџета – 125.310.000,00 динара
56 00 Финансијска помоћ ЕУ – 53.105.362,50 динара
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година - 1.305.877,50 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 институцијама-31.000.000,00
динара

01 00 Општи приходи и примања буџета – 31.000.000,00динара
Укупно планирана средства из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета
за дотације организацијама етничкх заједница износе 31.000.000,00 динара за подршку у виду
дотације организацијама етничких заједница за суфинансирање програма и пројеката
организација етничких заједница и удружења, фондови и фондације чији су пројекти и програми
усмерени на очувању и неговање међунационалне толеранције.
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 институцијама-60.100.000,00
динара

01 00 Општи приходи и примања буџета – 60.100.000,00 динара

Планирана средства из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета износе
60.100.000,00 динара.
Од укупно планираних средстава износ од 30.500.000,00 динара планирана су за финансирање
трошкова редовне делатности националних савета које подразумевају финансирање или
суфинансирање програма и пројеката у области образовања, културе, обавештавања и службене
употребе језика и писма националне мањине као и финансирање рада установа, фондација и
привредних друштава чији је оснивач или суоснивач национални савет или чија су оснивачка
права делимично или у целини пренета на национални савет. Износ од 30.500.000,00 динара
планирана су за финансирање сталних трошкова националних савета.
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.
16.
17.

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
Национални савет пољске националне мањине
Национални савет руске националне мањине

Програмска активност 10011005 Развој вишејезичности на територији Аутонимне покрајине
Војводине
Укупно планирана средства 10.110.000,00 динара
01 00 Општи приходи и примања 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 Општи приходи и примања буџета – 100.000,00 динара
Планирана средства из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу
од 100.000,00 динара предвиђена су за услуге чланова и испитивача у испитним комисијама за
полагање језичког испита, 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 истог, 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 Општи приходи и примања буџета – 10.000.000,00 динара
Средства у износу од 10.000.000,00 динара планирана су за делимично финансирање 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 из члана 3. ове одлуке, путем учешћа
на курсевима ради оспособљавања за рад са странкама на језику који је у службеној употреби, да
се користе језиком националне мањине - националне заједнице 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;
- трошкова израде и постављања табли с називом органа и организација, називом насељених
места и других географских назива на путним правцима, називом улица и тргова, као и других
обавештења и упозорења за јавност исписних и на језицима националних мањина - националних
заједница који су у службеној употреби у општини, граду и насељеном месту и за штампање
двојезичких или вишејезичких образаца, 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 Општи приходи и примања буџета – 10.000,00 динара
Средства у износу од 10.000,00 динара, из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и
примања 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 10011006 Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини
Укупно планирана средства 22.100.000,00 динара
Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи
Економска класификација 422 – Трошкови путовања- 550.000,00 динара


Економска класификација 4229- Остали трошкови транспорта-550.000,00 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета –550.000,00 динара
Планирана средства из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета
износе 550.000,00 динара и односе се на трошкове превоза организатора, превоза сценографије и
других трошкова транспорта.
Економска класификација 423– Услуге по уговору-5.900.000,00 динара


Економска класификација 4234- Услуге информисања-1.000.000,00 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета –1.000.000,00 динара
Планирана средства из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета износе
1.000.000,00 динара која се предвиђају за трошкове услуга информисања јавности, односе са
јавношћу и медијске услуге за продукцију и емитовање програма, као и промотивних, едукативних
видео и радио клипова, за трошкове штампања публикације, промотивног материјала и друго у
вези са планираним потпројектима.


Економска класификација 4235- Стручне услуге - 900.000,00 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета – 900.000,00 динара
Планирана средства из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета износе
900.000,00 динара која се предвиђају за исплату хонорара водитеља, чланова жирија, хонорара за
израду публикација, уговора о делу и ауторских хонорара у вези са планираним потпројектима.


Економска класификација 4239- Остале опште услуге-4.000.000,00 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета – 4.000.000,00 динара
Планирана средства из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета износе
4.000.000,00 динара и односе се на издатке за услуге организације едукативних путовања, пореза
на друге приходе и за остале опште услуге.

Економска класификација 426– Материјал – 150.000,00 динара


Економска класификација 4266- Материјали за образовање, културу и спорт –
150.000,00 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета –150.000,00 динара
Планирана средства из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета износе
150.000,00 динара и планирана су за набавку материјала за образовање, културу и спорт у вези
програмске активности „Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини“.

Економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти - 1.500.000,00 динара


Економска класификација 4631 - Текући трансфери осталим нивоима власти –
1.500.000,00 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета – 1.500.000,00 динара
Планирана средства из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета износе
1.500.000,00 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 програмске активности „Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини“.
Економска класификација 481– Дотације невладиним организацијама- 14.000.000,00 динара


Економска класификација 4819- Дотације осталим непрофитним институцијама – 14.000.000,00
динара

01 00 Општи приходи и примања буџета – 14.000.000,00 динара
Планирана средства из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета
износе 14.000.000,00 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 институцијама-2.000.000,00
динара

01 00 Општи приходи и примања буџета –2.000.000,00 динара
Средства у износу од 2.000.000,00 динара из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и
примања буџета, планирана су за реализацију афирмативних мера и процеса за инклузију Рома у
2019. години. Средства се додељују путем Конкурса за суфинансирање пројеката усмерених на
реализацију афирмативних мера и процеса за интеграцију Рома.

Пројекат 10014022 Пројекат „ОАСИС – Комплементарни туристички развој Киштелека и
Кањиже заснован на природним ресурсима као међуповезаним различитим елементима
регионалног туристичког система“
Укупно планирана средства 54.411.240,00 динара
Функционална класификација –111 – Извршни и законодавни органи
Економска класификација 424 – Специјализоване услуге – 1.305.877,50 динара


Економска класификација 4242 – Услуге образовања, културе и спорта 1.305.877,50 динара

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година – 1.305.877,50 динара
Средства у износу од 1.305.877,50 динара из извора финансирања 15 00 Неутрошена средства
донација из ранијих година, планирана су за услуге организовања такмичарских игара, игре
спретности и вештине и за друге услуге образовања, културе и спорта у оквиру пројекта ОАСИС.

Економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти – 15.676.802,50 динара


Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти – 7.596.015,00
динара

56 00 Финансијска помоћ ЕУ – 7.596.015,00 динара
Средства у износу од 7.596.015,00 динара, из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ ,
обезбеђена су из донације и планирана су за трансфер средстава пројектном партнеру за реализацију
пројекта ОАСИС.


Економска класификација 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти –
8.080.787,50 динара

56 00 Финансијска помоћ ЕУ – 8.080.787,50 динара
Средства у износу од 8.080.787,50 динара, из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ ,
обезбеђена су из донације и планирана су за трансфер средстава пројектном партнеру за реализацију
пројекта ОАСИС.
Економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери – 37.428.560,00 динара


Економска класификација 4651 – Остале текуће дотације и трансфери – 1.526.337,50
динара

56 00 Финансијска помоћ ЕУ – 1.526.337,50 динара

Средства у износу од 1.526.337,50 динара, из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ ,
обезбеђена су из донације и планирана су за трансфер средстава пројектним партнерима за реализацију
пројекта ОАСИС.


Економска класификација 4652 – Остале капиталне дотације и трансфери – 35.902.222,50
динара

56 00 Финансијска помоћ ЕУ – 35.902.222,50 динара
Средства у износу од 35.902.222,50 динара, из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ ,
обезбеђена су из донације и планирана су за трансфер средстава пројектним партнерима за реализацију
пројекта ОАСИС.

СЕКТОР 16: Судство и правни систем
Укупно планирана средства 12.328.454,89 динара
Програм 1602 Уређење и управљање у систему правосуђа
Укупно планирана средства 12.328.454,89 динара
Програмска активност 16021001 Организација и спровођење правосудног испита и испита за
судске тумаче
Укупно планирана средства 12.328.454,89 динара
Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи
Економска класификација 423 - Услуге по уговору – 11.298.595,35 динара


Економска класификација 4235 - Стручне услуге – 11.298.595,35 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета – 11.298.595,35 динара
Планирана средства у износу од 11.298.595,35 динара из извора финансирања 01 00 –
Општи приходи и примања буџета, 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 –1.029.859,54 динара


Економска класификација 4651 – Остале текуће дотације и трансфери – 1.029.859,54
динара

01 00 Општи приходи и примања буџета – 1.029.859,54 динара
Средства у износу од 1.029.859,54 динара, из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и
примања 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.

СЕКТОР 20: ОБРАЗОВАЊЕ
Укупно планирана средства 27.859.705.963,37 динара

ПРОГРАМ 2001 – УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА

На ПРОГРАМУ 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система планирана
су средства за 2019. годину у укупном износу од 83.604.612,33 динара из извора финансирања 01
00 – Општи приходи и примања буџета - извор 01.
ПРОГРАМ 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система обухвата следеће
програмске активности:
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2001 1001 – АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР
70.698.847,88 динара
Функционална класификација - 980
Образовање некласификовано на другом месту
Економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде и накнаде запослених (зараде)
45.708.817,31 динара
 Економска класификација 4111 – Плате, додаци и накнаде запослених 45.708.817,31
динара
01 00 Општи приходи и примања буџета - извор 01 45.708.817,31 динара
Средства у износу од 45.708.817,31 динара из извора финансирања 01 00 – Општи приходи
и примања буџета - извор 01 намењена су за плате, додатке и накнаде запослених у складу са
важећим прописима.
Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца – 7.839.062,17
динара
• Економска класификација 4121 –Допринос за пензијско и инвалидско осигурање –
5.485.058,08 динара
01 00 Општи приходи и примања буџета - извор 01 – 5.485.058,08 динара
Средства у износу од 5.485.058,08 динара из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и
примања буџета - извор 01 у складу су са прописанoм стопом доприноса за пензијско и
инвалидско осигурање, којa се обрачунава на терет послодавца.

• Економска класификација 4122 – Допринос за здравствено осигурање – 2.354.004,09
динара
01 00 Општи приходи и примања буџета - извор 01 – 2.354.004,09 динара
Средства у износу од 2.354.004,09 динара из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и
примања буџета - извор 01 у складу су са прописанoм стопом доприноса за здравствено
осигурање, којa се обрачунава на терет послодавца.
Економска класификација 413 – Накнаде у натури – 418.555,66 динара
• Економска класификација 4131 – Накнаде у натури – 418.555,66 динара
01 00 Општи приходи и примања буџета - извор 01 – 418.555,66 динара
Средства у износу од 418.555,66 динара из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и
примања буџета - извор 01 планирају се за трошкове набавке маркица за превоз у градском
саобраћају за долазак на посао и одлазак са посла, за остале предвиђене накнаде у натури попут
поклона за Нову годину за децу запослених у Секретаријату и друге накнаде у натури.
Економска класификација 414 - Социјална давања запосленима – 1.200.000,00 динара
• Економска класификација 4141 - Исплата накнада за време одсуствовања с посла на
терет фондова – 400.000,00 динара
01 00 Општи приходи и примања буџета - извор 01 – 400.000,00 динара
Средства у износу од 400.000,00 динара из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и
примања буџета - извор 01 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 Општи приходи и примања буџета - извор 01 – 500.000,00 динара
Средства у износу од 500.000,00 динара из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и
примања буџета - извор 01 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 Општи приходи и примања буџета - извор 01 – 300.000,00 динара
Средства у износу од 300.000,00 динара из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и
примања буџета - извор 01 планирају се за помоћ у медицинском лечењу запослених или чланова
уже породице и остале помоћи запосленима.

Економска класификација 415 – Накнаде трошкова за запослене – 1.050.750,61 динара
 Економска класификација 4151 - Накнаде трошкова за запослене – 1.050.750,61
динара
01 00 Општи приходи и примања буџета - извор 01 – 1.050.750,61 динара
Средства у износу од 1.050.750,61 динара из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и
примања буџета - извор 01 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 –
124.000,00 динара
• Економска класификација 4161 – Награде запосленима и остали посебни расходи –
124.000,00 динара
01 00 Општи приходи и примања буџета - извор 01 – 124.000,00 динара
Средства у износу од 124.000,00 динара из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и
примања буџета - извор 01 планирају су за награде запосленима у виду јубиларних награда за
запослене који то право стичу у 2019. години.
Економска класификација 421 - Стални трошкови – 203.107,54 динара
• Економска класификација 4214 - Услуге комуникација – 102.107,54 динара
01 00 Општи приходи и примања буџета - извор 01 – 102.107,54 динара
Средства у укупном износу од 102.107,54 динара из извора финансирања 01 00 - Општи
приходи и примања буџета - извор 01 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 – 100.000,00 динара
01 00 Општи приходи и примања буџета - извор 01 – 100.000,00 динара
Средства у износу од 100.000,00 динара из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и
примања буџета - извор 01 планирана су за закуп простора и опреме на сајму образовања у Новом
Саду и закуп простора и опреме у оквиру пројеката 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 Општи приходи и примања буџета - извор 01 –1.000,00 динара
Средства у висини од 1.000,00 динара предвиђена су за остале трошкове.

Економска класификација 422 - Трошкови путовања – 400.000,00 динара
• Економска класификација 4221 - Трошкови службених путовања у земљи – 400.000,00
динара
01 00 Општи приходи и примања буџета - извор 01 – 400.000,00 динара
Средства у износу од 400.000,00 динара из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и
примања буџета - извор 01 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 – 7.062.000,00 динара
• Економска класификација 4231 - Административне услуге – 1.000,00 динара
01 00 Општи приходи и примања буџета - извор 01 – 1.000,00 динара
За остале административне услуге из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и
примања буџета - извор 01 предвиђено је 1.000,00 динара.
• Економска класификација 4232 - Компјутерске услуге – 150.000,00 динара
01 00 Општи приходи и примања буџета - извор 01 –150.000,00 динара
За трошкове израдe и одржавања софтвера, одржавање рачунара и остале компјутерске
услуге из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета - извор 01 предвиђено је
150.000,00 динара.
• Економска класификација 4233 - Услуге образовања и усавршавања запослених –
300.000,00 динара
01 00 Општи приходи и примања буџета - извор 01 – 300.000,00 динара
Средства у износу од 300.000,00 динара из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и
примања буџета - извор 01 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 – 2.900.000,00 динара
01 00 Општи приходи и примања буџета - извор 01 – 2.900.000,00 динара

Планирана средства у укупном износу од 2.900.000,00 динара односе се на плаћање услуга
у вези са информисањем јавности (објаве тендера и информативних огласа), односима са
јавношћу и осталим услугама информисања, за потребе Секретаријата.
Планирана средства у износу од 2.266.875,22 динара из извора 01 00 Општи приходи и
примања буџета - извор 01 односе се на плаћање услуга у вези информисања јавности (објаве
тендера и информативних огласа). Од наведених средстава износ од 586.875,22 динара са ПДВ-ом
односи се на уговорне обавезе из 2017. и 2018. године чије плаћање ће бити реализовано на терет
буџета у 2019. години на основу добијене Сагласности од Покрајинског секретаријата за финансије
у 2017. години број 102-401-1/2017-01-3 од 11. јануара 2017. године и Сагласности у 2018. години
број 102-401-112/2018-01-4 од 29. јануара 2018. године и број 102-401-112/2018-01-5 од 6.
децембра 2018. године.
Укупна вредност набавке са ПДВ-ом за преузимање уговорне обавезе у 2019. години
износи 2.180.000,00 динара са ПДВ-ом (износ од 1.816.666,67 без ПДВ-а). Од наведеног износа
1.680.000,00 динара са ПДВ-ом, (1.400.000,00 динара без ПДВ-а) представља износ који ће доспети
на плаћање у току 2019. године, док остатак од 500.000,00 динара са ПДВ-ом (416.666,67 динара
без ПДВ-а) представља износ који ће доспети на плаћање у 2020. години.
Потписивање уговора за временски период који прелази из једне буџетске године у другу
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. 102-401-96/2019-01-1 од 10. јануара 2019. године.
Планирана средства из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета - извор 01 у износу
од 633.124,78 динара односe се на плаћање услуга односа са јавношћу и остале услуге
информисања, за потребе Секретаријата.
• Економска класификација 4235 - Стручне услуге – 3.300.000,00 динара
01 00 Општи приходи и примања буџета - извор 01 – 3. 300.000,00 динара
Средства у укупном износу од 3.300.000,00 динара из извора финансирања 01 00 –Општи
приходи и примања буџета - извор 01 планирају се за стручне услуге (уговоре о привременим и
повременим пословима, уговоре о делу и друго).
• Економска класификација 4236 – Услуге за домаћинство и угоститељство – 10.000,00
динара
Средства у износу од 10.000,00 динара из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и
примања буџета - извор 01 планирана су за трошкове угоститељских услуга у оквиру реализације
пројеката чији је носилац Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне
мањине – националне заједнице.
• Економска класификација 4237 - Репрезентација – 400.000,00 динара
01 00 Општи приходи и примања буџета - извор 01 – 400.000,00 динара
Средства у износу од 400.000,00 динара из извора финансирања 01 00 – Општи
приходи и примања буџета - извор 01 планирају се за репрезентацију и поклоне.
• Економска класификација 4239 - Остале опште услуге – 1.000,00 динара
01 00 Општи приходи и примања буџета - извор 01 – 1.000,00 динара

Средства из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета - извор 01
планирана су, као иницијална средства, за остале опште услуге за редован рад Секретаријата и
износе 1.000,00 динара.
Економска класификација 424 - Специјализоване услуге – 11.000,00 динара
• Економска класификација 4242 - Услуге образовања, културе и спорта – 10.000,00
динара
01 00 Општи приходи и примања буџета - извор 01 – 10.000,00 динара
Износ из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета - извор 01 у
висини од 10.000,00 динара планиран је за финансирање пројеката чији је носилац Покрајински
секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице и
пројеката унапређења наставе за све нивое образовног система у АП Војводини.
• Економска класификација 4249 - Остале специјализоване услуге – 1.000,00 динара
01 00 Општи приходи и примања буџета - извор 01 – 1.000,00 динара
Износ из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета - извор 01 у
висини од 1.000,00 динара планиран је за остале специјализоване услуге, као иницијална
средства.
Економска класификација 426 - Материјал – 1.321.000,00 динара
• Економска класификација 4261 - Административни материјал – 10.000,00 динара
01 00 Општи приходи и примања буџета - извор 01 – 10.000,00 динара
Средства из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета - извор 01 у
износу од 10.000,00 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 – 1.300.000,00 динара
01 00 Општи приходи и примања буџета - извор 01 – 1.300.000,00 динара и
Средства из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета - извор 01 у
износу од 1.300.000,00 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 Општи приходи и примања буџета - извор 01 – 1.000,00 динара

Средства из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета - извор 01
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, као иницијална средства.
• Економска класификација 4268 - Материјали за одржавање хигијене и угоститељство
– 10.000,00 динара
01 00 Општи приходи и примања буџета - извор 01 – 10.000,00 динара
Средства из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета - извор 01 у
износу од 10.000,00 динара планирана су за трошкове материјала за угоститељство и хигијену у
оквиру пројеката 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 Општи приходи и примања буџета - извор 01 – 1.000,00
Средства у износу од 1.000,00 динара, из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и
примања буџета - извор 01, планирана су за негативне курсне разлике.

Економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери – 5.294.554,59 динара
•

Економска класификација 4651 – Остале текуће дотације и трансфери - 5.294.554,59
динара
01 00 Општи приходи и примања буџета - извор 01 – 5.294.554,59 динара

Средства из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета - извор 01 у
износу од 5.294.554,59 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 и
95/2018).
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 Општи приходи и примања буџета - извор 01 – 2.000,00 динара
Планирана средства из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета извор 01 у износу од 2.000,00 динара односе се на остале порезе.
• Економска класификација 4822 – Обавезне таксе – 5.000,00 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета - извор 01 – 5.000,00 динара
Планирана средства из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета извор 01 износе 5.000,00 динара, а служе за измирење обавеза по основу републичких,
покрајинских, градских, општинских и судских такси.
• Економска класификација 4823 – Новчане казне, пенали и камате – 8.000,00 динара
01 00 Општи приходи и примања буџета - извор 01 – 8.000,00 динара
Планирана средства из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета извор 01 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 Општи приходи и примања буџета - извор 01 – 50.000,00 динара
Планирана средства из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета извор 01 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 – 9.705.764,45 динара
Функционална класификација - 980
Образовање некласификовано на другом месту
Економска класификација 423 - Услуге по уговору – 9.405.764,45 динара
• Економска класификација 4235 – Стручне услуге – 9.405.764,45 динара
01 00 Општи приходи и примања буџета - извор 01 – 9.405.764,45 динара
Укупна средства у износу од 9.405.764,45 динара из извора финансирања 01 00 – Општи
приходи и примања буџета - извор 01 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), 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 програму обуке и полагању испита за
лиценцу за директора установе образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 63/18),
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 – 300.000,00 динара
• Економска класификација 4651 – Остале текуће дотације и трансфери – 300.000,00
динара
01 00 Општи приходи и примања буџета - извор 01 – 300.000,00 динара
Средства из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета - извор 01 у
износу од 300.000,00 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
и 95/2018).
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2001 1003 – ДОДЕЛА ПРИЗНАЊА „ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“ 3.200.000,00 динара
Функционална класификација - 980
Образовање некласификовано на другом месту
Економска класификација 423 – Услуге по уговору – 300.000,00 динара
• Економска класификација 4235 - Стручне услуге – 200.000,00 динара
01 00 Општи приходи и примања буџета - извор 01 – 200.000,00 динара
Средства у износу од 200.000,00 динара из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и
примања буџета - извор 01 планирају се председнику и члановима Комисије за доделу
Покрајинске награде и покрајинских признања у складу са Покрајинском скупштинском одлуком
о установљавању награде Аутономне покрајине Војводине и покрајинских признања (''Службени
лист АПВ'', број 54/18).
• Економска класификација 4239 - Остале опште услуге – 100.000,00 динара
01 00 Општи приходи и примања буџета - извор 01 – 100.000,00 динара

Средства из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета - извор 01
планирана су за остале опште услуге за реализацију програмске активности и износе 100.000,00
динара.
Економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – 2.900.000,00
динара
• Економска класификација 4727 – Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и
спорт – 2.900.000,00 динара
01 00 Општи приходи и примања буџета - извор 01 2.900.000,00 динара
Планирана средства из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета извор 01 у износу од 2.900.000,00 динара односе се на доделу Признања '' Ђорђе Натошевић'' у
складу са Покрајинском скупштинском одлуком о установљавању награде Аутономне покрајине
Војводине и покрајинских признања (''Службени лист АПВ'', број 54/18). Признање се додељује за
изузетне резултате постигнуте у васпитно-образовном раду 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. Признање може се доделити у виду дипломе, уметничког предмета и у
новчаном износу.

ПРОГРАМ 2002 – ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
На ПРОГРАМУ 2002- Предшколско васпитање планирана су средства за 2019. годину у
укупном износу од 580.352.000,00 динара и то из извора финансирања:
01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01
9.700.000,00 динара
07 08 – Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски 570.652.000,00 динара
трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе
ПРОГРАМ 2002 – Предшколско васпитање обухвата програмске активности:
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2002 1001 - ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА - 570.652.000,00 динара
Функционална класификација - 910
Предшколско и основно образовање

ЧЕТВОРОЧАСОВНОГ

Економска класификација 463 - Трансфери осталим нивоима власти
570.652.000,00 динара


Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти
570.652.000,00 динара
07 08 – Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из
републичког буџета јединицама локалне самоуправе 570.652.000,00 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 570.652.000,00 динара и преносe се у складу са решењима надлежних органа РС.
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2002 1002 – МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРЕДШКОЛСКИХ
УСТАНОВА - 9.000.000,00 динара
Функционална класификација - 910
Предшколско и основно образовање
Економска класификација 463 - Трансфери осталим нивоима власти
9.000.000,00 динара


Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти
5.000,00 динара
01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

5.000,00 динара

Програмска активност 2002 1002 – Модернизација инфраструктуре предшколских установа на
економској класификацији 4631-Текући трансфери осталим нивоима власти
обухватају
финансирање и суфинансирање извођења радова на текућим поправкама и одржавању објеката
предшколских установа на територији АП Војводине. Средства су планирана као иницијална у
износу од 5.000,00 динара.


Економска класификација 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти
9.695.000,00 динара
01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

8.995.000,00 динара

Програмска активност 2002 1002 – Модернизација инфраструктуре предшколских установа
на економској класификацији 4632-Капитални трансфери осталим нивоима власти обухватају
финансирање/суфинансирање извођења радова на реконструкцији, адаптацији, санацији,
инвестиционом одржавању зграда и објеката предшколских установа на територији АП Војводине,
трошкова прибављања техничке документације, трошкова легализације објеката, решавања
имовинско-правних односа, оснивачких права и геодетских питања као и набавке опреме у
предшколским установама. Планирана средства износе 8.995.000,00 динара.
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, обезбеђење квалитетног и
савременог простора 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 васпитно-образовног
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 2019. годину.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2002 1003 – ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА 700.000,00 динара
Функционална класификација - 910
Предшколско и основно образовање
Економска класификација 463 - Трансфери осталим нивоима власти
700.000,00 динара


Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти
700.000,00 динара
01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01 износ

700.000,00 динара

Програмска активност 2002 1003 – Подизање квалитета предшколског васпитања на економској
класификацији 4631-Текући трансфери осталим нивоима власти односе се на финансирање/
суфинансирање програма и пројеката у циљу подизања квалитета васпитно-образовног рада у
предшколским установама на територији АП Војводинe.
Планирана средства у износу од 700.000,00 динара намењена су за осавремењавање, иновирање
и усклађивање целокупног васпитно-образовног рада са потребама и захтевима савремене
педагошко-психолошке теорије и праксе, за неговање интеркултуралности, за подршку
инклузивном васпитању и образовању (деца са сметњама у развоју и инвалидитетом, као и деца
са изузетним способностима), за подизање квалитета васпитања и образовања припадника
националних заједница на мањинским језицима, за набавку дидактичког материјала. Расподела
средстава се врши јединицама локалне самоуправе за потребе предшколских установа, путем
конкурса односно на начин утврђен Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине
за 2019. годину.
ПРОГРАМ 2003 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

На ПРОГРАМ 2003 - Основно образовање планирана су средства за 2019. годину у укупном
износу од 18.664.467.000,00 динара, и то из извора финансирања:
01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01
110.958.000,00 динара
07 13 – Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из 18.553.509.000,00 динара
републичког буџета за расходе за запослене у образовању
ПРОГРАМ 2003 – Основно образовање обухвата следеће програмске активности:
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2003 1001 – РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА 18.553.509.000,00 динара
Функционална класификација - 910

Предшколско и основно образовање
Економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти 18.553.509.000,00
динара


Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти
18.553.509.000,00 динара
07 13 – Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког
буџета за расходе за запослене у образовању 18.553.509.000,00 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 18.553.509.000,00 динара.
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2003 1002 – ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА –
2.300.000,00 динара
Функционална класификација - 910
Предшколско и основно образовање
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 – Општи приходи и примања буџета – извор 01 1.300.000,00 динара

Програмска активност 2003 1002 – Двојезичка настава у основним школама на економској
класификацији
4631
Текући
трансфери
осталим
нивоима
власти
обухвата
финансирање/суфинансирање трошкова рада извршилаца који реализују двојезичку наставу,
трошкова материјала за образовање, стручног усавршавања запослених – обука наставног кадра (у
земљи и иностранству), трошкова набавке стручне литературе и дидактичног материјала и других
трошкова који су у функцији реализације програма двојезичке наставе. Планирана средства
износе 1.300.000,00 динара. Средства се додељују основним школама укљученим у програм
двојезичке 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, 50/16 и 35/17). Расподела
средстава се врши путем конкурса односно на начин утврђен Покрајинском скупштинском
одлуком о буџету АП Војводине за 2019. годину.


Економска класификација 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти
1.000.000,00 динара
01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01 1.000.000,00 динара

Програмска активност 2003 1002 – Двојезичка настава у основним школама на економској
класификацији 4632 - Капитални трансфери осталим нивоима власти обухвата

финансирање/суфинансирање трошкова набавке опреме које су у функцији реализације програма
двојезичке наставе. Планирана средства износе 1.000.000,00 динара. Средства се додељују
основним школама укљученим у програм двојезичке 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, 50/16 и 35/17). Расподела средстава се врши путем конкурса односно на начин утврђен
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2019. годину.
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2003 1004 – ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА 10.953.000,00 динара
Функционална класификација - 910
Предшколско и основно образовање
Економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти 7.200.000,00
динара


Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти
7.200.000,00 динара
01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01 7.200.000,00 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.
Планирана средства у износу од 7.200.000,00 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, за 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. 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 2019. годину. Расподела средстава се врши установама
основног образовања и регионалним центрима за професионални развој запослених у
образовању са седиштем на територији АП Војводине путем конкурса односно на начин утврђен
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2019. годину .
Економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама 3.753.000,00
динара


Економска класификација 4819 – Дотације осталим непрофитним институцијама
3.753.000,00 динара

01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

3.753.000,00 динара

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 2019. годину . Планирана средства износе
3.753.000,00 динара. Расподела средстава се врши путем конкурса односно на начин утврђен
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2019. годину.
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2003 1005 – ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ – 2.000.000,00 динара
Функционална класификација - 910
Предшколско и основно образовање
Економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти 2.000.000,00 динара


Економска класификација 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти
2.000.000,00 динара
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

2.000.000,00 динара

Програмска активност 2003 1005 – Образовање одраслих на економској класификацији
4632 - Капитални трансфери осталим нивоима власти обухвата финансирање/суфинансирање
набавке 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 2.000.000,00 динара. Средства
се додељују 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 2019. годину.
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2003 1006 – МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА –
95.005.000,00 динара
Функционална класификација - 910
Предшколско и основно образовање

Економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти 95.005.000,00 динара


Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти
5.000,00 динара
01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

5.000,00 динара

Програмска активност 2003 1006 – Модернизација инфраструктуре основних школа на економској
класификацији 4631-Текући трансфери осталим нивоима власти обухватају финансирање/
суфинансирање извођења радова на текућим поправкама и одржавању објеката 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
95.000.000,00 динара
01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

95.000.000,00 динара

Програмска активност 2003 1006 – Модернизација инфраструктуре основних школа на
економској класификацији 4632-Капитални трансфери осталим нивоима власти обухватају
финансирање/суфинансирање извођења радова на реконструкцији, адаптацији, санацији,
инвестиционом одржавању зграда и објеката установа основног образовања на територији АП
Војводине, трошкова прибављања техничке документације, трошкова легализације објеката,
решавања имовинско-правних односа, оснивачких права и геодетских питања као и набавке
опреме у установама основног образовања. Планирана средства износе 95.000.000,00 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, обезбеђење квалитетног и савременог простора 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 образовноваспитног 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 васпитно-образовног 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 2019. годину.
ПРОЈЕКAТ 2003 4007 – УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВЕ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У ЦИЉУ УВОЂЕЊА ДВОЈЕЗИЧКЕ НАСТАВЕ – 700.000,00 динара
Функционална класификација - 910
Предшколско и основно образовање

Економска класификација 462 –Дотације међународним организацијама 700.000,00
динара
 Економска класификација 4621 – Текуће дотације међународним организацијама
700.000,00 динара
01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

700.000,00 динара

Пројекат 2003 4007 – Унапређивање наставе француског језика у основним школама на
територији АП Војводине у циљу увођења двојезичке наставе на економској класификацији 4621Текуће дотације међународним организацијама обухвата финансирање/суфинансирање
трошкова 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 2018/2019 године и школске 2019/2020 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 двојезичке наставе на српском и француском
језику у установе образовања и васпитања на територији АП Војводине. Средства се планирају у
износу од 700.000,00 динара, и преносе се Француском институту у Србији, Београд, који је
носилац реализације пројекта.

ПРОГРАМ 2004 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
На ПРОГРАМ 2004 - Средње образовање планирана су средства за 2019. годину у укупном
износу од 8.043.436.000,00 динара, и то из извора финансирања:
01 00 - Општи приходи и примања буџета – извор 01
48.902.000,00 динара
07 13 - Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из 7.994.534.000,00 динара
републичког буџета за расходе за запослене у образовању
ПРОГРАМ 2004 – Средње образовање обухвата следеће програмске активности:
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2004 1001 – РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА 7.994.534.000,00 динара
Функционална класификација - 920
Средње образовање
Економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти 7.994.534.000,00
динара
 Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти
7.994.534.000,00 динара
07 13 – Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за
расходе за запослене у образовању 7.994.534.000,00 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 7.994.534.000,00 динара.
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2004 1002 – ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА 12.597.000,00 динара
Функционална класификација - 920
Средње образовање
Економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти
9.732.000,00
динара
 Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти
9.732.000,00 динара
01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01 9.732.000,00 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. Планирана средства износе
9.732.000,00 динара.
Средства у износу од 6.732.000,00 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. 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 2019. годину. Расподела средстава се врши установама
средњег образовања и регионалним центрима за професионални развој запослених у образовању
са седиштем на територији АП Војводине путем конкурса, односно на начин утврђен
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2019. 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 46-49/2012 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 25.10.2012. 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 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.
Економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама

2.865.000,00

динара


Економска класификација 4819 – Дотације осталим непрофитним институцијама
2.865.000,00 динара
01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01 2.865.000,00 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 2019. годину. Планирана средства износе
2.865.000,00 динара. Расподела средстава се врши путем конкурса, односно на начин утврђен
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2019. годину.
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2004 1004 – ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА –
2.500.000,00 динара
Функционална класификација - 920
Средње образовање
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 – Општи приходи и примања буџета – извор 01 1.900.000,00 динара
Програмска активност 2004 1004 – Двојезичка настава у средњим школама на економској
класификацији
4631-Текући
трансфери
осталим
нивоима
власти
обухвата
финансирање/суфинансирање трошкова рада извршилаца који учествују у пројекту двојезичке
наставе, трошкова материјала за образовање, стручног усавршавања запослених – обука
наставног кадра (у земљи и иностранству), трошкова набавке стручне литературе и дидактичког

материјала, трошкова годишње чланарине за лиценцу Кембриџ центра и чланарине за
међународну матуру – ИБ и других трошкова који су у функцији реализације програма двојезичке
наставе. Планирана средства износе 1.900.000,00 динара. Средства се додељују средњим
школама укљученим у програм двојезичке 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, 50/16 и 35/17). Расподела средстава се врши путем конкурса односно на начин утврђен
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2019. годину.


Економска класификација 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти
600.000,00 динара
01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01 600.000,00 динара

Програмска активност 2004 1004 – Двојезичка настава у средњим школама на економској
класификацији
4632-Капитални
трансфери
осталим
нивоима
власти
обухвата
финансирање/суфинансирање трошкова набавке опреме које су у функцији реализације програма
двојезичке наставе. Планирана средства износе 600.000,00 динара. Средства се додељују
средњим школама укљученим у програм двојезичке 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, 50/16 и 35/17). Расподела средстава се врши путем конкурса односно на начин утврђен
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2019. годину.
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2004 1005 – МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА –
33.805.000,00 динара
Функционална класификација - 920
Средње образовање
Економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти

33.805.000,00

динара


Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти 5.000,00
динара
01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

5.000,00 динара

Програмска активност 2004 1005 – Модернизација инфраструктуре средњих школа на
економској класификацији 4631-Текући трансфери осталим нивоима власти обухватају
финансирање/суфинансирање извођења радова на текућим поправкама и одржавању објеката
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
33.800.000,00 динара
01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01 33.800.000,00 динара

Програмска активност 2004 1005 – Модернизација инфраструктуре средњих школа на
економској класификацији 4632 - Капитални трансфери осталим нивоима власти обухватају
финансирање/суфинансирање извођења радова на реконструкцији, адаптацији, санацији,
инвестиционом одржавању зграда и објеката установа средњег образовања на територији АП
Војводине, трошкова прибављања техничке документације, трошкова легализације објеката,
решавања имовинско-правних односа, оснивачких права и геодетских питања као и набавке
опреме у установама средњег образовања. Планирана средства износе 33.800.000,00 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, обезбеђење квалитетног и савременог простора 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 образовноваспитног 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 васпитно-образовног 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 2019. годину.
ПРОГРАМ 2007 – ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА
За ПРОГРАМ 2007- Подршка у образовању ученика и студената планирана су средства за
2019. годину у укупном износу од 461.325.702,00 динара, и то из извора финансирања:
 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01 193.969.702,00 динара и
 07 13 – Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за
расходе за запослене у образовању 267.356.000,00 динара.
ПРОГРАМ 2007 – Подршка у образовању ученика и студената обухвата следеће програмске
активности:
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2007 1003 – РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ
СТАНДАРДА - 267.356.000,00 динара
Функционална класификација - 960
Помоћне услуге образовању



УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ

Економска класификација 463 - Трансфери осталим нивоима власти 267.356.000,00
динара
Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти
267.356.000,00 динара
07 13

Трансфери од других нивоа власти-

трансферна средства из републичког буџета
за расходе за запослене у образовању

267.356.000,00 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 Војводине за расходе
запослених у установама ученичког стандарда. Планирана средства износе 267.356.000,00 динара.
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2007 1004 – ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА 2.000.000,00 динара
Функционална класификација - 960
Помоћне услуге образовању
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 Општи приходи и примања буџета – извор 01

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/суфинансирање 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 2019. годину.
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2007 1005 – РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА 183.000.000,00 динара
Функционална класификација - 960
Помоћне услуге образовању



Економска класификација 463 - Трансфери осталим нивоима власти 183.000.000,00
динара
Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти
183.000.000,00 динара
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01 183.000.000,00 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 на подручју
општине. Крајњи корисници средстава су ученици-путници који свакодневно путују од места
становања до седишта школе. Планирана средства износе 183.000.000,00 динара. Средства се
распоређују јединицама локалне самоуправе путем конкурса односно на начин утврђен
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2019. годину.
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
2007 1006 – МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ УСТАНОВА
УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА - 8.969.702,00 динара
Функционална класификација - 960
Помоћне услуге образовању
Економска класификација 463 - Трансфери осталим нивоима власти 8.969.702,00
динара


Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти 5.000,00
динара
01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

5.000,00 динара

Програмска активност 2007 1006 – Модернизација инфраструктуре установа ученичког
стандарда на економској класификацији 4631-Текући трансфери осталим нивоима власти
обухватају финансирање/суфинансирање извођења радова на текућим поправкама и одржавању
објеката 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
8.964.702,00 динара
01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

8.964.702,00 динара

Програмска активност 2007 1006 – Модернизација инфраструктуре установа ученичког
стандарда на економској класификацији 4632 - Капитални трансфери осталим нивоима власти
обухватају финансирање/суфинансирање извођења радова на реконструкцији, адаптацији,
санацији, инвестиционом одржавању зграда и објеката установа ученичког стандарда на
територији АП Војводине, трошкова прибављања техничке документације, трошкова легализације
објеката, решавања имовинско-правних односа, оснивачких права и геодетских питања као и
набавке опреме у установама ученичког стандарда. Планирана средства износе 8.964.702,00
динара.
Планирана средства су намењена за финансирање и суфинансирање извођења 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 образовно-васпитног 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 васпитнообразовни 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 2019. годину.
ГЛАВА 0601 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
Програмска активност 2001 1005 – Развој стручно-истраживачког рада у области
образовања обухвата финансирање делатности индиректног корисника у области образовања Педагошког завода Војводине за 2019. годину.
I ПЛАН ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА
Укупна планирана средства за 2019. годину износе 26.520.649,04 динара, и то: буџетска средства
су 25.400.649,04 динара а додатна средства су 1.120.000,00 динара од чега сопствена средства
буџетских корисника 400.000,00 динара, а нераспоређен вишак прихода из ранијих година додатна средства 720.000,00 динара.
По изворима финансирања су:
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

25.400.649,04 динара
400.000,00 динара

742331 – Приходи који својом делатношћу
остваре органи АП Војводине
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих

720.000,00 динара

година - додатна средства
321311 – Нераспоређени вишак прихода и
примања из ранијих година
Укупно за Главу 06 01

26.520.649,04 динара

Укупно за ПА 2001 1005

26.520.649,04 динара

Правни основ за финансирање делатности Педагошког завода Војводине је члан 185. став
3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 88/17 и 27/18други закон), члан 3. Одлуке о оснивању Педагошког завода Војводине (''Службени лист АПВ'',
број 14/03), Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП Војводине за 2019. годину (''Службени
лист АПВ'', број 60/18) и Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи («Службени лист
АПВ», бр. 37/14, 54/14-др. одлука, 37/16 и 29/17 ).
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01 планирани су у износу од 25.400.649,04
динара за финансирање делатности Педагошког завода Војводине, а распоред ових средстава
планиран је у складу са пријављеним апропријацијама индиректног корисника.
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 742331 – Приходи који својом делатношћу
остваре органи АП Војводине планирани су у износу од 400.000,00 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
720.000,00 динара представља планирани суфицит који ће бити коригован на ниво оствареног
суфицита по усвајању Завршног рачуна Педагошког завода Војводине за 2018. годину. Распоред
ових средстава извршен je на основу пријављених апропријација индиректног корисника.
II ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Укупни расходи и издаци за 2019. годину планирани су у износу од 26.520.649,04 динара и
то по следећим економским класификацијама, изворима финансирања и наменама:
Економска класификација 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 13.153.304,31
динара


Економска класификација 4111 – Плате, додаци и накнаде запослених 13.153.304,31
динара

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

13.153.304,31 динара

Плате запослених код индиректних корисника у области образовања - Педагошког завода
Војводине (у даљем тексту:Завод) планирана су у износу од 13.153.304,31 динара за 2019.
годину.
Економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца 2.255.791,69 динара


Економска класификација 4121 - Допринос за пензијско и инвалидско осигурање
1.578.396,52 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

1.578.396,52 динара

Средства у износу од 1.578.396,52 динара планирана су за плаћање доприноса за
пензијско и инвалидско осигурање запослених на терет послодавца у Заводу.


Економска класификација 4122 - Допринос за здравствено осигурање 677.395,17 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

677.395,17 динара

Средства у износу од 677.395,17 динара планирана су за плаћање доприноса за
здравствено осигурање запослених на терет послодавца у Заводу.
Економска класификација 413 - Накнаде у натури 240.000,00 динара


Економска класификација 4131 - Накнаде у натури 240.000,00 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01
13 06 Нераспоређен вишак прихода из
ранијих година – додатна средства

230.000,00 динара
10.000,00 динара

Средства у износу од 240.000,00 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 410.000,00 динара


Економска класификација 4141 - Исплата накнада за време одсуствовања са посла на
терет фондова 170.000,00 динара

01 00

Општи приходи и примања буџета – извор 01

170.000,00 динара

Средства у износу од 170.000,00 динара планирана су за исплату накнада за боловање
преко 30 дана, породиљског одсуства запослених и друго у Заводу.


Економска класификација 4143 – Отпремнине и помоћи 120.000,00 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01
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 исплату отпремнине при
одласку у пензију и за исплату помоћи запосленима у Заводу и друго.


01 00

Економска класификација 4144 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог или
чланова уже породице и друге помоћи запосленом 120.000,00 динара
Општи приходи и примања буџета – извор 01

120.000,00 динара

Средства у износу од 120.000,00 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 1.280.000,00 динара


Економска класификација 4151 - Накнаде трошкова за запослене 1.280.000,00 динара

01 00
Општи приходи и примања буџета – извор 01
04 00 Сопствени приходи буџетских
корисника
13 06 Нераспоређен вишак прихода из
ранијих година – додатна средства

1.200.000,00 динара
40.000,00 динара
40.000,00 динара

Средства у износу од 1.280.000,00 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.
Економска класификација 421 - Стални трошкови 994.000,00 динара


Економска класификација 4211 - Трошкови платног промета и банкарских услуга
55.000,00 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01
04 00 Сопствени приходи буџетских
корисника
13 06 Нераспоређен вишак прихода из
ранијих година – додатна средства

40.000,00 динара
5.000,00 динара
10.000,00 динара

Средства у износу од 55.000,00 динара планирана су за плаћање трошкова провизије
банака и Управе за трезор при обављању платног промета за потребе Завода.

01 00

Економска класификација 4212 – Енергетске услуге 352.000,00 динара
Општи приходи и примања буџета – извор 01

352.000,00 динара

Средства у износу од 352.000,00 динара планирана су за трошкове струје, грејања и
друго у Заводу.

01 00

Економска класификација 4213 –Комуналне услуге 70.000,00 динара
Општи приходи и примања буџета – извор 01

70.000,00 динара

Средства у износу од 70.000,00 динара планирана су за трошкове водовода и
канализације, за одношења смеће и друго у Заводу.


Економска класификација 4214 - Услуге комуникација 374.000,00 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01
04 00 Сопствени приходи буџетских
корисника
13 06 Нераспоређен вишак прихода из
ранијих година – додатна средства

353.000,00 динара
10.000,00 динара
11.000,00 динара

Средства у износу од 374.000,00 динара планирана су за телефонске, поштанске,
интернет трошкове и друго у Заводу.


Економска класификација 4215 - Трошкови осигурања 82.000,00 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

82.000,00 динара

Средства у износу од 82.000,00 динара планирана су за трошкове осигурања запослених,
опреме и друго у Заводу.

01 00

Економска класификација 4216 - Закуп имовине и опреме 60.000,00 динара
Општи приходи и примања буџета – извор 01

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.

01 00

Економска класификација 4219 – Остали трошкови 1.000,00 динара
Општи приходи и примања буџета – извор 01

1.000,00 динара

Средства у износу од 1.000,00 динара планирана су за трошкове телевизијске претплате
и друго за потребе Завода.

Економска класификација 422 - Трошкови путовања 500.000,00 динара


Економска класификација 4221 - Трошкови службених путовања у земљи 450.000,00
динара

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01
04 00 Сопствени приходи буџетских
корисника
13 06 Нераспоређен вишак прихода из
ранијих година – додатна средства

250.000,00 динара
50.000,00 динара
150.000,00 динара

Средства у износу од 450.000,00 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
50.000,00 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

50.000,00 динара

Средства у износу од 50.000,00 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 2.250.000,00 динара


Економска класификација 4231 - Административне услуге 55.000,00 динара

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

50.000,00 динара
5.000,00 динара

Средства у износу од 55.000,00 динара планирана су за секретарске услуге, услуге
превођења, консултантске услуге из области рачуноводства и друге административне услуге у
Заводу.


Економска класификација 4232 - Компјутерске услуге 330.000,00 динара

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

300.000,00 динара
30.000,00 динара

Средства у износу од 330.000,00 динара планирана су за трошкове услуга одржавања
софтвера, рачунарске опреме и других компјутерских услуга у Заводу.

Економска класификација 4233 - Услуге образовања и усавршавања запослених 110.000,00
динара

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01
04 00 Сопствени приходи буџетских
корисника
13 06 Нераспоређен вишак прихода из
ранијих година – додатна средства

80.000,00 динара
10.000,00 динара
20.000,00 динара

Средства у износу од 110.000,00 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 330.000,00 динара

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

320.000,00 динара
10.000,00 динара

Средства у износу од 330.000,00 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 900.000,00 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

900.000,00 динара

Средства у износу од 900.000,00 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 друге потребе у Заводу.


Економска класификација 4236 - Услуге за домаћинство и угоститељство 40.000,00
динара

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01
04 00 Сопствени приходи буџетских
корисника
13 06 Нераспоређен вишак прихода из
ранијих година – додатна средства

20.000,00 динара
10.000,00 динара
10.000,00 динара

Средства у износу од 40.000,00 динара планирана су за плаћање услуга за домаћинство
као и за угоститељске услуге у вези организовања конференција и семинара и других програмских
активности у Заводу.


Економска класификација 4237 - Репрезентација 250.000,00 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01
13 06 Нераспоређен вишак прихода из
ранијих година – додатна средства

210.000,00 динара
40.000,00 динара

Средства у износу од 250.000,00 динара планирана су за плаћање трошкова
репрезентације и поклона у Заводу.



Економска класификација 4239 - Остале опште услуге 235.000,00 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01
04 00 Сопствени приходи буџетских
корисника
13 06 Нераспоређен вишак прихода из
ранијих година – додатна средства

225.000,00 динара
5.000,00 динара
5.000,00 динара

Средства у износу од 235.000,00 динара планирана су за плаћање општих услуга у
Заводу.
Економска класификација 424 - Специјализоване услуге 922.000,00 динара


01 00

Економска класификација 4242 – Услуге образовања, културе и спорта 922.000,00
динара
Општи приходи и примања буџета – извор 01
922.000,00 динара

Средства у износу од 922.000,00 динара планирана су за плаћање услуга потребних
приликом реализације планираних пројеката из области образовања у Заводу.
Економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање 147.000,00 динара


01 00

Економска класификација 4251 - Текуће поправке и одржавање зграда и објеката
7.000,00 динара
Општи приходи и примања буџета – извор 01

7.000,00 динара

Средства у износу од 7.000,00 динара планирана су за плаћање трошкова одржавања
просторије Завода и других потреба у Заводу.


Економска класификација 4252 - Текуће поправке и одржавање опреме 140.000,00
динара

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01
04 00 Сопствени приходи буџетских
корисника
13 06 Нераспоређен вишак прихода из
ранијих година – додатна средства

100.000,00 динара
20.000,00 динара
20.000,00 динара

Средства у износу од 140.000,00 динара планирана су за плаћање трошкова одржавања
и поправки административне и друге опреме у Заводу.
Економска класификација 426 - Материјал 1.231.000,00 динара


Економска класификација 4261 - Административни материјал 170.000,00 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01
04 00 Сопствени приходи буџетских
корисника
13 06 Нераспоређен вишак прихода из
ранијих година – додатна средства

120.000,00 динара
30.000,00 динара
20.000,00 динара

Средства у износу од 170.000,00 динара планирана су за набавку канцеларијског и
другог административног материјала у Заводу.


Економска класификација 4263 - Материјали за образовање и усавршавање запослених
275.000,00 динара

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

270.000,00 динара
5.000,00 динара

Средства у износу од 275.000,00 динара планирана су за набавку штампе и стручне
литературе за запослене и друго у Заводу.


Економска класификација 4264 - Материјали за саобраћај 485.000,00 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01
04 00 Сопствени приходи буџетских
корисника
13 06 Нераспоређен вишак прихода из
ранијих година – додатна средства

365.000,00 динара
50.000,00 динара
70.000,00 динара

Средства у износу од 485.000,00 динара планирана су за набавку горива и другог
материјала за саобраћај у Заводу.


Економска класификација 4266 - Материјали за образовање, културу и спорт
110.000,00 динара

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

100.000,00 динара
10.000,00 динара

Средства у износу од 110.000,00 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
150.000,00 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01
04 00 Сопствени приходи буџетских
корисника
13 06 Нераспоређен вишак прихода из

90.000,00 динара
30.000,00 динара

ранијих година – додатна средства

30.000,00 динара

Средства у износу од 150.000,00 динара планирана су за набавку хигијенских средстава,
материјала за угоститељство и друго у Заводу.


Економска класификација 4269 – Материјали за посебне намене 41.000,00 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01
13 06 Нераспоређен вишак прихода из
ранијих година – додатна средства

21.000,00 динара
20.000,00 динара

Средства у износу од 41.000,00 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 15.000,00 динара


Економска класификација 4441 - Негативне курсне разлике 10.000,00 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

10.000,00 динара

Средства у износу од 10.000,00 динара планирана су у Заводу за плаћање трошкова
негативних курсних разлика.


Економска класификација 4442 - Казне за кашњење 5.000,00 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

5.000,00 динара

Средства у износу од 5.000,00 динара планирана су за плаћање казни због кашњења у
измирењу обавеза у Заводу.
Економска класификација 465 - Остале дотације и трансфери 1.523.553,04 динара


Економска класификација 4651 – Остале текуће дотације и трансфери 1.523.553,04
динара
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01
1.523.553,04 динара
Средства у износу од 1.523.553,04 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 и 95/2018).
Економска класификација 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 37.000,00
динара


Економска класификација 4821 - Остали порези 17.000,00 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01
13 06 Нераспоређен вишак прихода из
ранијих година – додатна средства

15.000,00 динара
2.000,00 динара

Средства у износу од 17.000,00 динара планирана су за пореске обавезе Завода.


Економска класификација 4822 - Обавезне таксе 10.000,00 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

10.000,00 динара

Средства у износу од 10.000,00 динара планирана су за трошкове плаћања обавезних
такси у Заводу.

01 00

Економска класификација 4823 - Новчане казне, пенали и камате 10.000,00 динара
Општи приходи и примања буџета – извор 01

10.000,00 динара

Средства у износу од 10.000,00 динара планирана су за плаћање новчаних казни и
пенала у Заводу.
Економска класификација 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова 10.000,00 динара


Економска класификација 4831 - Новчане казне и пенали по решењу судова 10.000,00
динара

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

10.000,00 динара

Средства у износу од 10.000,00 динара планирана су за новчане казне по судским
решењима у Заводу.
Економска класификација 512 - Машине и опрема 1.412.000,00 динара


Економска класификација 5122 - Административна опрема 1.262.000,00 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01
04 00 Сопствени приходи буџетских
корисника
13 06 Нераспоређен вишак прихода из
ранијих година – додатна средства

980.000,00 динара
50.000,00 динара
232.000,00 динара

Средства у износу од 1.262.000,00 динара планирана су за набавку намештаја,
рачунарске опреме, уградне опреме и друге административне опреме за потребе Завода.


Економска класификација 5126 - Опрема за образовање, науку, културу и спорт
150.000,00 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01

150.000,00 динара

Средства у износу од 150.000,00 динара планирана су за набавку електронске,
рачунарске и друге опреме за потребе Завода у циљу реализације планираних пројеката.
Економска класификација 515 – Нематеријална имовина 140.000,00 динара


Економска класификација 5151 - Нематеријална имовина 140.000,00 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01
04 00 Сопствени приходи буџетских
корисника
13 06 Нераспоређен вишак прихода из
ранијих година – додатна средства

100.000,00 динара
10.000,00 динара
30.000,00 динара

Средства у износу од 140.000,00 динара планирана су за набавку компјутерског софтвера,
књига и друге нематеријалне имовине у области образовања за реализацију планираних
пројеката у Заводу.
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