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ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ- НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 

ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 31.12.2019. године 
 

Раздео 6 
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ- 
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 
СЕКТОР 06 Опште услуге јавне управе 
 
Програм 0606 - Подршка раду органа јавне управе 

Програмска активност 06061003- Издавање Службеног листа АП Војводине, регистра важећих 

општих аката и збирке важећих општих аката 

Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи 

 

Економска класификација 423 – Услуге по уговору 

 
Финансијски план за 2019. годину 15.200.000,00 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 15.084.380,00 

Остатак средстава до  31.12.2019. године 115.620,00 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 99,24 

 

 Економска класификација 4234 - Услуге информисања  

 

Планирана средства износе 15.200.000,00 динара, а утрошено је 15.084.380,00 динара што је 99,24% 

планираних средстава. Средства су утрошена за услуге штампања Службеног листа АП Војводине, 

регистра важећих општих аката и збирке важећих општих аката чије се комплетно припремање врши 

у Секретаријату у складу са закљученим уговорима о јавној набавци са ДОО Magyar Szo из Новог 

Сада. У извештајном периоду финансирано је штампање 52 броја Службеног листа АП Војводине и 

један број регистра важећих општих аката. 

 

СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 0606 – Подршка раду органа јавне управе  

Финансијски план за 2019. годину 15.200.000,00 

Извршење расхода изворних средстава до 31.12.2019. године 15.084.380,00 

Остатак средстава до 31.12.2019. године 115.620,00 

% извршења расхода финансијског плана до 31.12.2019. године 99,24 

 

Програм 0607 - Систем јавне управе  

Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи 

 

Укупно планирана средства износе 146.973.327,41 динара од тога је извршено 143.021.991,24 

динара, што је 97,38% планираних средстава.  
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Програмска активност 06071001- Организација и спровођење државног стручног испита 

Економска класификација 423 – Услуге по уговору 

 
Финансијски план за 2019. годину 4.597.759,05 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 3.747.367,11 

Остатак средстава до  31.12.2019. године 300.391,94 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 92,58 

 

 Економска класификација 4235 - Стручне услуге 

 

Укупно планирана средства износе 4.597.759,05 динара, а утрошено је 3.747.367,11 динара што је 

92,58% планираних средстава. Средства су утрошена за накнаде члановима и испитивачима у 

испитним комисијама за полагање државног стручног испита и лицима која учествују у организацији 

и спровођењу испита, а која су именована по основу решења покрајинског секретара за управу.  

 

 Економска класификација 465 – Остале дотације и трансфере 

 

Финансијски план за 2019. годину 60.000,00 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 41.746,83 

Остатак средстава до  31.12.2019. године 18.253,17 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 69,58 

 

 Економска класификација 4651 - Остале дотације и трансфери 

 

Укупно планирана средства у износе 470.000,00 динара, а исплаћено је 7.107,61 динара, односно 

1,51% планираних средстава. Средства су намењена 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 

Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи 

 

Укупно планирана средства износе 142.765.568,36 динара, а расходи износе 139.232.877,30 динара 

што је 97,53% планираних средстава. 

 

 Економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 

Финансијски план за 2019. годину 70.542.956,54 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 70.355.449,21 

Остатак средстава до  31.12.2019. године 187.507,33 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 99,73 
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 Економска  класификација 4111 - Плате, додаци и накнаде запослених 
 
Укупно планирана средства износе 70.542.956,54 динара. Утрошено је укупно 70.355.449,21 динара, 

или 99,73% планираних средстава. Средства су утрошена за плате, додатке и накнаде запослених у 

складу са важећим прописима. 

 Економска класификација 412  - Социјални доприноси на терет послодавца 
 

Финансијски план за 2019. годину 12.098.117,05 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 12.065.959,72 

Остатак средстава до 31.12.2019. године 32.157,33 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 99,73 

 
Преглед извршења расхода са економске класификације 412 
 

Изв. 
фин. 

Ек. клас. Назив Извршење % извршења 

0100 4121 
Допринос за пензијско и 
инвалидско осигурање 

8.442.654,08 99,73 

0100 4122 
Допринос за здравствено 
осигурање 

3.623.305,64 99,73 

 Укупно: 12.065.959,72 99,73 

 

 Економска класификација 4121 – Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 

 
Извршење из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета од 8.442.654,08 динара, 

односи се на исплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца, а у вези 
са платама запослених у периоду јануар-децембар 2018. године.  

 

 Економска класификација 4122 – Допринос за здравствено осигурање 

 
Извршење из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета од 3.623.305,64 динара, 

односи се на исплату доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца, а у вези са платама 
запослених у периоду јануар-децембар 2018. године.  
 
Економска класификација 413  - НАКНАДЕ У НАТУРИ 

 
Финансијски план за 2019. годину 1.077.668,99 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 1.074.662,85 

Остатак средстава до 31.12.2019. године 3.006,14 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 99,72 
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 Економска класификација 4131  - Накнаде у натури 

 
Извршење из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета од 1.074.662,85 динара 

односи на трошкове набавке маркица за превоз у градском саобраћају за долазак и одлазак на 
посао запослених и поклона за Нову годину за децу запослених радника у делу покрајинског органа 
надлежног за прописе, управу и националне мањине – националне заједнице. 
 
Економска класификација 414 - СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 

 
Финансијски план за 2019. годину 4.898.068,00 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 4.173.885,73 

Остатак средстава до  31.12.2019. године 724.182,27 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 85,21 

 
Преглед извршења расхода са економске класификације 414   
 

Изв. 
фин. 

Ек. клас. Назив Извршење % извршења 

0100 4141 
Исплата накнада за време 
одсуствовања с посла на терет 
фондова 

310.478,36 62,10 

0100 4143 Отпремнине и помоћи 1.430.539,64 86,09 

0100 4144 

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

2.432.867,73 88,91 

 Укупно: 4.173.885,73 85,21 

 

 Економска класификација 4141 - Исплата накнада за време одсуствовања с посла 
на терет фондова 

 
Извршење из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у износу од 310.478,36 

динара, односи се на исплату накнада за време одсуствовања са посла због боловања преко 30 дана 
и породиљског боловања. 
 

 Економска класификација 4143 – Отпремнине и помоћи 

 
Извршење из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у износу од 1.430.539,64 

динара, односи се на исплату помоћи у случају смрти члана уже породице и отпремнине за једну 
запослену. 

 

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

 
Извршење из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у износу од 2.432.867,73 

динара, односи се на исплату једнократне солидарне помоћи за побољшање социјално-

материјалног положаја запослених , помоћи у случају смрти члана уже породице. 
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Економска класификација 415  - НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 

 
Финансијски план за 2019. годину 2.683.060,06 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 2.612.050,77 

Остатак средстава до 31.12.2019. године 71.009,29 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 97,35 

 
 
 

 Економска класификације 4151 - Накнаде трошкова за запослене 
 

Извршење из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у износу од 
2.612.050,77динара односи се на накнаде за превоз запослених на посао и са посла, а који накнаду 
за превоз примају у готовини. 
 
Економска класификација 416  - НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 

 
Финансијски план за 2019. годину 326.000,00 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 294.632,78 

Остатак средстава до 31.12.2019. године 31.367,22 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 90,38 

 

 Економска класификација 4161 - Награде запосленима и остали посебни расходи 
 
Извршења из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у износу од 294.632,78 динара 

односи се на исплату 5 јубиларних награда за запослене у Секретаријату који су то право стекли у 
2019. години. 
 
Економска класификација 421  - СТАЛНИ ТРОШКОВИ 

 
Финансијски план за 2019. годину 345.000,00 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 330.815,80 

Остатак средстава до 31.12.2019. године 14.184,20 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 95,89 

 
Преглед извршења расхода са економске класификације 421   
 

Изв. 
фин. 

Ек. клас. Назив Извршење % извршења 

0100 4211 
Трошкови платног промета и 
банкарских услуга 

11.663,80 46,66 

0100 4216 Закуп имовине и опреме 319.152,00 99,73 

Укупно: 330.815,80 95,89 
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 Економска класификација 4211 – Трошкови платног промета и банкарских услуга 
 
 Извршења из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у износу од 11.663,80 динара, 

односи се на трошкове за исплату платног промета и банкарских услуга.  

 

 Економска класификација 4216 – Закуп имовине и опреме 
 
 Извршења из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у износу од 319.152,00 динара, 

односи се на закуп простора на сајму у вези са представљањем Секретаријта. 

 

 

Економска класификација 422  - ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 
 

Финансијски план за 2019. годину 150.000,00 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 29.590,00 

Остатак средстава до 31.12.2019. године 120.410,00 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 19,73 

 

 Економска класификација 4221 - Трошкови службених путовања у земљи 
 
Извршење из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у износу од 29.590,00 динара 

односи на исплату трошкова дневница (исхране), смештаја, трошкова превоза и за остале трошкове 
службених путовања у земљи.  

 
Економска класификација 423  - УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 
 

Финансијски план за 2019. годину 10.153.227,67 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 9.213.400,49 

Остатак средстава до 31.12.2019. године 939.827,18 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 90,74 

 
Преглед извршења расхода са економске класификације 423   
 

Изв. 
Фин. 

Ек. клас. Назив Извршење 
% извршења 

0100 4232 Компјутерске услуге 792.711,36 100,00 

0100 4233 
Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

102.220,00 51,11 

0100 4235 Стручне услуге 8.318.469,13 90,81 

Укупно: 9.213.400,49 90,74 
 

 Економска класификација 4232 – Компјутерске услуге  
 

Извршење из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у износу од 792.711,36 динара 
односи на трошкове одржавања компјутерског софтвера за потребе Секретаријата. 
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 Економска класификација 4233 - Услуге образовања и усавршавања запослених  
 

Извршење из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у износу од 102.220,00 динара 
односи на трошкове котизација за учешће на семинарима и стручним саветовањима и трошкова за 
стручне испите. 

 Економска класификација 4235 - Стручне услуге 
 

Извршење из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у износу од 8.318.469,13 
динара односи се на исплату обавеза по уговорима о привременим и повременим пословима.  

 
Економска класификација 426 – МАТЕРИЈАЛ  
 

Финансијски план за 2019. годину 70.000,00 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 64.880,00 

Остатак средстава до  31.12.2019. године 5.120,00 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 92,69 

 

 Економска класификација 4261 - Административни материјал 
 
Извршење из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у износу од 64.880,00 динара 
односи се на трошкове набавке канцеларијског материјала.  
 
Економска класификација 444 - ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 

 
Финансијски план за 2019. годину 1.000,00 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 0,00 

Остатак средстава до  31.12.2019. године 1.000,00 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 0,00 

 

 Економска класификација 4442 – Казне за кашњење 
 

Са ове економске класификације у извештајном периоду није било извршења. 
 

Економска класификација 463 –ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 
 

Финансијски план за 2019. годину 30.755.600,00 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 30.588.706,46 

Остатак средстава до  31.12.2019. године 166.893,54 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 99,46 

 

 Економска класификација 4632 – Капитални  трансфери осталим нивоима власти 
 

Из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета средства у износу од 27.387.106,46 динара 
утрошена су у складу са решењем текуће буџетске резерве бр. СП 401-182/2019-27 на износ од 
20.000.000,00 динара са повратом средстава у износу од 166.893,54 динара и у складу са решењем 
текуће буџетске резерве бр. 401-182/2019-071 на износ од 7.554.000,00 динара. 
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Из извора финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година средства у износу 
од 3.201.000,00 динара утрошена су у складу са решењем текуће буџетске резерве бр. СП 401-
182/2019-18-1.  

 
Економска класификација 465 – ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 
 

Финансијски план за 2019. годину 9.073.870,05 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 8.050.105,83 

Остатак средстава до  31.12.2019. године 1.023.764,22 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 88,72 

 

 Економска класификација 4651 – Остале текуће дотације и трансфери 
 
Извршење из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у износу од 8.050.105,83 

динара односи се на 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 и за учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом. 

 
Економска класификација 482 – ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ 
 

Финансијски план за 2019. годину 21.000,00 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 1.710,00 

Остатак средстава до  31.12.2019. године 19.290,00 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 8,14 

 
Преглед извршења расхода са економске класификације 482 
 

Изв. 
фин. 

Ек. клас. Назив Извршење % извршења 

0100 4821 Остали порези 0,00 0,00 

0100  4822 Обавезне таксе 1.710,00 11,40 

0100 4823 Новчане казне и пенали 0,00 0,00 
 Укупно: 1.710,00 8,14 

 

 Економска класификација 4821 - Остали порези 

 
Са ове економске класификације у извештајном периоду није било извршења. 

 

 Економска класификација 4822 – Обавезне таксе 
 

Извршење из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у износу од 1.710,00 динара 
односи на трошкове републичке административне таксе. 
 

 Економска класификација 4823 - Новчане казне 

 
Са ове економске класификације у извештајном периоду није било извршења. 
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Економска класификација 483 - НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 

 

Финансијски план за 2019. годину 550.000,00 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 377.027,66 

Остатак средстава до  31.12.2019. године 172.972,34 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 68,55 
 

 Економска класификација 4831 – Новчане казне и пенали по решењу судова 

 
Извршење из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у износу од 377.027,66 динара 

односи на трошкове новчане  казне и пенала по решењу судова. 
 

Економска класификација 485 – НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ    
ДРЖАВНИХ ОРГАНА 

 
Финансијски план за 2019. годину 20.000,00 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 0,00 

Остатак средстава до  31.12.2019. године 20.000,00 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 0,00 

 
 Економска класификација 4851 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране 

државних органа 

 
Са ове економске класификације у извештајном периоду није било извршења. 

 
СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 0607 – Систем државне управе  

Финансијски план за 2019. годину 146.873.327,41 

Извршење расхода изворних средстава до 31.12.2019. године 143.021.991,24 

Остатак средстава до 31.12.2019. године 3.851.336,17 

% извршења расхода финансијског плана до 31.12.2019. године 97,38 

 
 

 
СЕКТОР 10 Људска права и грађанско друштво 

 
Програм 1001- Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода 

Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи 

 

Укупно планирана средства износе 184.545.831,83 а утрошено је 133.739.787,53 динара односно 

72,47 % планираних средстава.  

 

Програмска активност 10011003 - Подршка организацијама етничких заједница 

Функционална класификација – 840 – Верске и остале услуге заједнице 

 
Економска класификација 481 – ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
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Финансијски план за 2019. годину 31.000.000,00 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 30.789.845,36 

Остатак средстава до  31.12.2019. године 210.154,64 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 99,32 

 
 Економска класификација 4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама 

 

Извршење из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у износу од 30.789.845,36 динара 

односи на дотације организацијама етничких заједница за суфинансирање редовне делатности, 

пројеката и организовање манифестација, као и набавку опреме и инвестициона улагања. Средства 

су додељена у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о додели буџетских средстава 

организацијама националних мањина-националних заједница („Службени лист АПВ“, број 14/2015) 

. Исплате су извршене на основу два конкурса из 2019. године. 

Укупно утрошена средства у извештајном периоду распоређена су према следећем табеларном 

приказу: 

 
Исплаћено у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године 
 

Етничке заједнице Додељена средства 

Мађари 15.020.000,00 

Хрвати 3.130.000,00 

Словаци 3.130.000,00 

Румуни 2.284.845,36 

Роми 1.800.000,00 

Русини 1.160.000,00 

Буњевци 1.045.000,00 

Македонци 660.000,00 

Црногорци 600.000,00 

Украјинци 410.000,00 

Египћани 345.000,00 

Словенци 320.000,00 

Немци 290.000,00 

Грци 155.000,00 

Остали 125.000,00 

Бугари 120.000,00 

Руси 100.000,00 

Ашкалије 95.000,00 

УКУПНО 30.789.845,36 
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Програмска активност 10011004 - Подршка раду националних савета националних мањина 

Функционална класификација – 840 – Верске и остале услуге заједнице 

 
Економска класификација 481 – ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
 

Финансијски план за 2019. годину 60.100.000,00 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 60.00.000,00 

Остатак средстава до  31.12.2019. године 100.000,00 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 99,32 

 
 
 

 Економска класификација 4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама 

 

Од укупно утрошених средстава износ од укупно 30.028.000,00 динара исплаћено је у складу са 

чланом 3. до 5. Покрајинске скупштинске одлуке о начину и критеријумима доделе буџетских 

средстава за националне саветe националних мањина («Сл. лист АП Војводине» број 54/2014) за 

финансирање трошкова редовне делатности националних савета националних мањина. 

Од укупно утрошених средстава износ од укупно 29.972.000,00 динара исплаћено је у складу са 

чланом чланом 6. до 8. Покрајинске скупштинске одлуке о начину и критеријумима доделе 

буџетских средстава за националне саветe националних мањина («Сл. лист АП Војводине» број 

54/2014) за финансирање развојне делатности националних савета која подразумева финансирање 

рада установа, фондација, привредних друштава и организација, чији је оснивач или суоснивач 

национални савет, установа, фондација, привредних друштава и других организација чија су 

оснивачка права делимично или у целини пренета на национални савет . 

Укупно утрошена средства у извештајном периоду распоређена су према следећем табеларном 
приказу: 
 

Рб. 
Назив националног савета 

Стални 
трошкови 

Редовне 
делатности 

Укупнo 

1 
Национални савет мађарске 
националне мањине 12.869.640,00 11.325.080,00 24.194.720,00 

2 
Национални савет словачке 
националне мањине 3.514.800,00 2.915.960,00 6.430.760,00 

3 
Национални савет румунске 
националне мањине 2.363.160,00 1.811.200,00 4.174.360,00 

4 
Национални савет русинске 
националне мањине 1.488.160,00 1.584.840,00 3.073.000,00 

5 
Национални савет украјинске 
националне мањине 717.200,00 936.440,00 1.653.640,00 
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6 
Национално вијеће хрватске 
националне мањине 2.040.960,00 2.104.840,00 4.145.800,00 

7 
Национални савет буњевачке 
националне мањине 1.026.760,00 1.542.480,00 2.569.240,00 

8 
Национални савет македонске 
националне мањине 949.640,00 1.716.040,00 2.665.680,00 

9 
Национални савет немачке 
националне мањине 803.800,00 789.760,00 1.593.560,00 

10 
Национални савет чешке 
националне мањине 759.160,00 970.920,00 1.730.080,00 

11 
Национални савет црногорске 
националне мањине 1.007.440,00 1.594.240,00 2.601.680,00 

12 
Национални савет ромске 
националне мањине 1.619.240,00 1.965.320,00 3.584.560,00 

13 
Национални савет пољске 
националне мањине 578.040,00 704.880,00 1.282.920,00 

14 
Национални савет ашкалијске 
националне мањине 0,00 0,00 0,00 

15 
Национални савет египатске 
националне мањине 78.000,00 22.000,00 100.000,00 

16 
Национални савет грчке 
националне мањине 78.000,00 22.000,00 100.000,00 

17 
Национални савет руске 
националне мањине 78.000,00 22.000,00 100.000,00 

  УКУПНО 29.972.000,00 30.028.000,00 60.000.000,00 

 
 
 
Програмска активност 10011005 - Развој вишејезичности на територији АПВ 
Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи 

 
 
Економска класификација 423 – УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 
 

Финансијски план за 2019. годину 40.000,00 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 6.946,19 

Остатак средстава до  31.12.2019. године 33.053,81 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 17,37 

 
 Економска класификација 4235 – Стручне услуге 

 

Извршење из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у износу од 6.946,19 динара односи 

се на исплату накнада члановима и испитивачима 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 испита, а која су именована по основу решења покрајинског секретара 

надлежног за послове управе. 
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Економска класификација  463 – ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 
 

Финансијски план за 2019. годину 10.000.000.,00 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 9.800.366,00 

Остатак средстава до  31.12.2019. године 199.634,00 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 98,00 

 

 Економска класификација 4631 - Текући трансфери осталим нивоима власти 
 

Извршење у износу од 9.800.366,00 динара односи се на средства исплаћена органима локалне 

самоуправе за финансирање оспособљавања запослених у органима и организацијама у чијем раду 

су у службеној употреби језици и писма националних мањина , за развој система електронске управе 

за рад у условима вишејезичности (унапређење интернет портала и друго) и за трошкове израде и 

постављање табли са називом органа и организација, називом насељеног места на путним 

правцима, називом улица и тргова исписаних и на језицима националних мањина који су у 

службеној употреби у општини, граду и насељеном месту, за штампање двојезичних или 

вишејезичних образаца, као и за штампање службених гласила и других јавних публикација.  

Средства су додељена у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о додели буџетских 

средстава органима и организацијама у чијем раду су у службеној употреби језици и писма 

националних мањина – националних заједница („Службени лист АПВ број 14/2015“). Исплате су 

извршене на основу спроведеног конкурса за унапређивање остваривања права на службену 

употребу језика и писама националних мањина – националних заједница у Аутономној покрајини 

Војводини у 2019. години.  

Укупно утрошена средства по конкурсу у извештајном периоду распоређена су према следећем 

табеларном приказу: 

 

Средства исплаћена по конкурсу из 2019. године: 

 

НАЗИВ Место Намена средсатва 
Додељена 
средства 

Месна заједница Трешњевац Трешњевац 
Tрошкови израде табли и друга 
обавештења 200.000,00 

Образовно-културна установа "Цнеса" Кањижа 
Штампање вишејезичких образаца и 
публикација 30.000,00 

Основна школа Јожеф Атила Купусина 
Штампање вишејезичких образаца и 
публикација 60.000,00 

Месна заједница Пачир Пачир 
Штампање вишејезичких образаца и 
публикација 100.000,00 

Месна заједница Пачир Пачир 
Трошкови израде табли и друга 
обавештења 120.000,00 
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Установа за предшколско васпитање и 
обр. Чика Јова Змај Ада 

Трошкови израде табли и друга 
обавештења 85.000,00 

Туристичка организација општине Вршац Вршац 
Штампање вишејезичких образаца и 
публикација 150.000,00 

Школа за основно музичко васпитање и 
образовање Петар Коњовић Бечеј 

Трошкови израде табли и друга 
обавештења 29.000,00 

Месна заједница Палић Палић 
Развој вишејезичне електронске 
управе 50.000,00 

Основна школа Мајшански пут Суботица 
Штампање вишејезичких образаца и 
публикација 80.000,00 

Месна заједница Ново Село Суботица 
Трошкови израде табли и друга 
обавештења 110.000,00 

Месна заједница Иваново Иваново 
Трошкови израде табли и друга 
обавештења 200.000,00 

Општинска управа Бечеј Бечеј 
Штампање вишејезичких образаца и 
публикација 50.000,00 

Месна заједница Крушчица Крушчица 
Штампање вишејезичких образаца и 
публикација 120.000,00 

Хемијско-прехрамбена средња школа 
Чока Чока 

Штампање вишејезичких образаца и 
публикација 30.000,00 

Месна заједница Торда Торда 
Развој вишејезичне електронске 
управе 150.000,00 

Предшколска установа Наши бисери 
Кањижа Кањижа 

Штампање вишејезичких образаца и 
публикација 50.000,00 

Дом здравља Кањижа Кањижа 
Штампање вишејезичких образаца и 
публикација 180.000,00 

Месна Заједница Дебељача Дебељача 
Трошкови Израде Табли И Друга 
Обавештења 150.000,00 

Ош Мирослав Антић Палић Развој Вишејезичне Електронске Управе 50.000,00 

Ош Мирослав Антић Палић 
Штампање Вишејезичких Образаца И 
Публикација 50.000,00 

Месна Заједница Куцура Куцура 
Трошкови Израде Табли И Друга 
Обавештења 28.000,00 

Општина  Бач Бач 
Трошкови Израде Табли И Друга 
Обавештења 200.000,00 

Месна Заједница Бачки Виногради 
Бачки 
Виногради 

Трошкови Израде Табли И Друга 
Обавештења 110.000,00 

Месна Заједница Тотово Село Тотово Село 
Штампање Вишејезичких Образаца И 
Публикација 120.000,00 

Висока Шк. Струковних Студија За Образ. 
Васпитача Михаило Палов Вршац 

Трошкови Израде Табли И Друга 
Обавештења 100.000,00 

Месна Заједница Жељезничко Насеље Суботица 
Трошкови Израде Табли И Друга 
Обавештења 110.000,00 

Техничка Школа Ада Развој Вишејезичне Електронске Управе 40.000,00 

Јавно Комунално Предузеће „Погребно“ Суботица Развој Вишејезичне Електронске Управе 200.000,00 

Град Суботица Суботица Развој Вишејезичне Електронске Управе 350.000,00 

Центар За Социјални Рад Града Суботице Суботица Развој Вишејезичне Електронске Управе 200.000,00 

Месна Заједница Мужља Зрењанин Развој Вишејезичне Електронске Управе 300.000,00 

Месна Заједница Мали Иђош Мали Иђош Развој Вишејезичне Електронске Управе 120.000,00 

Месна Заједница Бездан Бездан Развој Вишејезичне Електронске Управе 90.000,00 
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Туристичка Организација Општине Нови Бечеј Нови Бечеј Развој Вишејезичне Електронске Управе 75.000,00 

Месна Заједница Мале Пијаце Мале Пијаце 
Штампање Вишејезичких Образаца И 
Публикација 100.000,00 

Центар За Социјални Рад За Општину Чока Чока 
Штампање Вишејезичких Образаца И 
Публикација 40.000,00 

Ош Хуњади Јанош Чантавир 
Штампање Вишејезичких Образаца И 
Публикација 40.000,00 

Градска Управа За Опште Послове Града 
Новог Сада Нови Сад 

Штампање Вишејезичких Образаца И 
Публикација 300.366,00 

Месна Заједница Стара Моравица 
Стара 
Моравица 

Штампање Вишејезичких Образаца И 
Публикација 80.000,00 

Регионални Центар За Професионални 
Развој Запослених У Образов. Кањижа 

Штампање Вишејезичких Образаца И 
Публикација 80.000,00 

Општинска Управа Кањижа Кањижа 
Штампање Вишејезичких Образаца И 
Публикација 250.000,00 

Туристичка Организација Општине Нови Бечеј Нови Бечеј 
Штампање Вишејезичких Образаца И 
Публикација 50.000,00 

Центар За Социјални Рад За Општину Чока Чока 
Штампање Вишејезичких Образаца И 
Публикација 50.000,00 

Месна заједница Бездан Бездан 
Штампање вишејезичких образаца и 
публикација 37.000,00 

ОШ Арањ Јанош Трешњевац 
Штампање вишејезичких образаца и 
публикација 100.000,00 

Месна заједница "Нови Бечеј" Нови Бечеј 
Трошкови израде табли и друга 
обавештења 120.000,00 

Јавна Установа "Спортско Рекреативни 
Центар Јединство" Нови Бечеј 

Трошкови израде табли и друга 
обавештења 50.000,00 

Општина Тител Тител 
Трошкови израде табли и друга 
обавештења 150.000,00 

Месна Заједница Ором Ором 
Трошкови израде табли и друга 
обавештења 56.000,00 

Месна Заједница Љутово Љутово 
Трошкови израде табли и друга 
обавештења 110.000,00 

Месна Заједница Таванкут Доњи 
Таванкут 

Доњи 
Таванкут 

Трошкови израде табли и друга 
обавештења 110.000,00 

Град Вршац Вршац 
Трошкови израде табли и друга 
обавештења 490.000,00 

Месна Заједница Шупљак Шупљак 
Трошкови израде табли и друга 
обавештења 110.000,00 

Месна Заједница Чантавир Чантавир 
Трошкови израде табли и друга 
обавештења 110.000,00 

Општина Бачка Паланка 
Бачка 
Паланка 

Трошкови израде табли и друга 
обавештења 200.000,00 

Општинска Управа Врбас Врбас 
Трошкови израде табли и друга 
обавештења 350.000,00 

Општина Сента Сента 
Трошкови израде табли и друга 
обавештења 300.000,00 
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Месна Заједница Мужља Зрењанин 
Трошкови израде табли и друга 
обавештења 200.000,00 

Месна Заједница Лукино Село Лукино Село 
Трошкови израде табли и друга 
обавештења 40.000,00 

Месна Заједница "Хајдуково" Хајдуково 
Трошкови израде табли и друга 
обавештења 110.000,00 

Месна Заједница "Кер" Суботица 
Трошкови израде табли и друга 
обавештења 110.000,00 

ЈП За Комуналне Услуге "Комуналац" 
Кањижа Кањижа 

Трошкови израде табли и друга 
обавештења 50.000,00 

Месна Заједница Бајмок Бајмок 
Трошкови израде табли и друга 
обавештења 150.000,00 

Месна Заједница Мишићево Мишићево 
Трошкови израде табли и друга 
обавештења 50.000,00 

Општинска Библиотека Ковачица Ковачица 
Трошкови израде табли и друга 
обавештења 50.000,00 

Месна Заједница "Нови Жедник" Нови Жедник 
Трошкови израде табли и друга 
обавештења 110.000,00 

Месна Заједница Бачко Душаново 
Бачко 
Душаново 

Трошкови израде табли и друга 
обавештења 110.000,00 

Дом Културе Општине Нови Бечеј Нови Бечеј 
Трошкови израде табли и друга 
обавештења 25.000,00 

Месна Заједница "Зорка" Суботица 
Трошкови израде табли и друга 
обавештења 110.000,00 

Месна Заједница Пешчара Суботица Суботица 
Трошкови израде табли и друга 
обавештења 110.000,00 

Ош Хуњади Јанош Чантавир 
Трошкови израде табли и друга 
обавештења 40.000,00 

Месна Заједница Александрово Суботица 
Трошкови израде табли и друга 
обавештења 110.000,00 

Ош  Чех Карољ Ада 
Трошкови израде табли и друга 
обавештења 50.000,00 

Месна Заједница Бездан Бездан 
Трошкови израде табли и друга 
обавештења 100.000,00 

Месна Заједница Мали Радановац Суботица 
Трошкови израде табли и друга 
обавештења 110.000,00 

Регионални Центар За Професионални 
Развој Запослених У Образов. Кањижа 

Трошкови израде табли и друга 
обавештења 80.000,00 

Месна Заједница Кумане Кумане 
Трошкови израде табли и друга 
обавештења 200.000,00 

Туристичка Организација Општине 
Алибунар Алибунар 

Штампање вишејезичких образаца и 
публикација 150.000,00 

Месна Заједница Гунарош Гунарош 
Штампање вишејезичких образаца и 
публикација 75.000,00 

Месна Заједница Мали Бајмок Суботица 
Трошкови израде табли и друга 
обавештења 110.000,00 

Месна Заједница Фекетић Фекетић 
Развој вишејезичне електронске 
управе 130.000,00 

Културно Образовни Центар Чока Чока 
Штампање вишејезичких образаца и 
публикација 50.000,00 
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УКУПНО     9.800.366,00 

 

Економска класификација 465 – ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 
 
 

Финансијски план за 2019. годину 10.000,00 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 0,00 

Остатак средстава до  31.12.2019. године 10.000,00 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 0,00 

 
 Економска класификација 4651 – Остале текуће дотације и трансфери 

 

Са ове економске класификације у извештајном периоду није било извршења. 
 
 
Програмска активност 10011006 – Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини 

Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи 

 
Економска класификација 422  - ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 

 
Финансијски план за 2019. годину 522.000,00 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 375.960,00 

Остатак средстава до 31.12.2019. године 146.040,00 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 72,02 

 
 
Преглед извршења расхода са економске класификације 422  ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 
 

 Економска класификација 4229 – Остали трошкови транспорта 
 
Извршење из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у износу од 375.960,00 динара 

односи на трошкове превоза сценографије у вези реализације Пројекта.  
 

Економска класификација 423  - УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 
 

Финансијски план за 2019. годину 5.900.000,00 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 5.491.638,52 

Остатак средстава до  31.12.2019. године 408.361,48 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 93,08 

 
Преглед извршења расхода са економске класификације 423  УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 
 

Изв. 
Фин. 

Ек. клас. Назив Извршење 
% извршења 

0100 4234 Услуге информисања 999.600,00 99,96 

0100 4235 Стручне услуге 825.091,77 91,68 
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0100 4239 Остале опште услуге 3.666.946,75 91,67 

Укупно: 5.491.638,52 93,08 

 

 Економска класификација 4234 - Услуге информисања 

 
Извршење из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у износу од 999.600,00 

динара односи се на услуге информисања за реализацију Пројекта. Телевизијску продукцију 
у вези са извештавањем о реализацији потпројекта „Камп без граница“ је водила Фондација 
Панонија. Реализацију потпројекта квиза “Колико се познајемо“ је водила РТВ.  
  

 Економска класификација 4235 – Стручне услуге 

 
Извршење из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у износу од 825.091,77 

динара односи се на исплату трошкова ангажовања сарадника на основу уговора о 
привременим и повременим пословима и на основу уговора о ауторским хонорарима за 
рад на реализацији Пројекта.  
  

 Економска класификација 4239 - Остале опште услуге  
 

Извршења из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета износи 3.666.946,75 динара. 
Од укупно утрошених средстава износ од 3.537.600,00 динара туристичкој агенцији „Fantast 

Tourist“, Нови Сад динара односи се на трошкове организовања едукативног путовања – туристичкој 

организацији Фантастоурс, Нови Сад, средства у износу од 129.346,75 динара односе се на 
трошкове пореза на доходак од других прихода везано за реализацију едукативног путовања. 
 

Економске класификације 463 – ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 
 

Финансијски план за 2019. годину 1.415.000,00 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 1.109.303,50 

Остатак средстава до  31.12.2019. године 305.696,50 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 78,40 

 

 Економска класификација 4631- Текући трансфери осталим нивоима власти 
 

Извршење у износу од 1.109.303,50 динара односи се на средства исплаћена за накнаде превоза 

школама и накнада професорима за учешће на потпројекту и осталих организационих трошкова у 

оквиру Пројекта «Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини». 

 

 Економске класификације 472 – НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ БУЏЕТА 
 

Финансијски план за 2019. годину 130.000,00 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 121.749,75 

Остатак средстава до  31.12.2019. године 8.250,25 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 93,65 
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 Економска класификација 4727 – Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 

 

Извршење у износу од 121.749.,75 динара односи се на средства исплаћена за доделу награде '' 

Људовит Митачек'' Игору Јурићу у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о установљавању 

награде Аутономне покрајине Војводине и покрајинских признања (''Службени лист АПВ'', број 54/18) 

са припадајућим порезом и доприносом. 

 

Економске класификације 481 – ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

 

Финансијски план за 2019. годину 14.000.000,00 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 13.869.995,40 

Остатак средстава до  31.12.2019. године 130.004,60 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 99,07 

 

 Економска класификација 4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама 
 

Извршење у износу од 13.869.995,40 динара односи се на средства исплаћена на основу расписаних 

Конкурса за суфинансирање пројеката и активности које за циљ имају очување и неговање 

међунационалне толеранције у Војводини у 2019. години. Укупно утрошена средства у извештајном 

периоду распоређена су према следећем табеларном приказу: 

 

 

Назив Место 
Износ за 
доделу 

Културно Друштво Братство Мартонош Мартонош 90.000,00 

Асоцијација Дак Банатско Ново Село 
Банатско ново 
село 80.000,00 

Торонтал - Мађарски Образовни Културни И 
Омладнски Центар Руско село 120.000,00 

Културно Уметничко Друштво Ади Ендре Нова црња 50.000,00 

Мађарски Културни Центар Непкер Кула 200.000,00 

Кањишко Удружење Стрелаца Кањижа 80.000,00 

Научно Друштво Војвођанских Мађара Нови сад 70.000,00 

Удружење Грађана Покрет За Мале Пијаце Мале пијаце 200.000,00 

Културно Уметничко Друштво Петефи Шандор Ором 150.000,00 

Удружење Завичајна Кућа Традиције Тотово село 50.000,00 

Уг Урбани Шокци Сомбор 100.000,00 

Асоцијација Културанова Петроварадин 100.000,00 

Куд Железничара "Братство" Суботица 130.000,00 

Етно Друштво За Неговање Традиција И 
Рукотворина Бајше Бајша 60.000,00 

Спортско Удружење Ацтиве Кидс Суботица 120.000,00 

Русински Културни Центар Нови сад 300.000,00 

Куд Љубитеља Поезије И Сока Од Зове Рајски 
Нектар Нови сад 50.000,00 
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Удружење Грађана Домбош Мали иђош 200.000,00 

Шаховски Клуб Раднички Торњош 50.000,00 

Клуб За Негов. Трад. И Обичаја Свих Народа И 
Народн. Војводине Србобран 80.000,00 

Клуб Мужљанаца Зрењанин 150.000,00 

Војвођански Народни Оркестар Гајде Бачка паланка 95.000,00 

Културно Уметничко Друштво Аматера Новак 
Радонић Мол Мол 100.000,00 

Савез Уметничког Стваралаштва Аматера 
Војводине Нови сад 50.000,00 

Савез Мађарских Ученика Војводине Нови сад 100.000,00 

Мађарско Културно Друштво Барток Бела Хоргош 100.000,00 

Удружење Новосадски Народни Оркестар Нови сад 90.000,00 

Српско Аматерско Културно Уметничко Друштво 
"Свети Сава" Кањижа Кањижа 50.000,00 

Друштво За Неговање Традиције "Поссессион" Мали иђош 150.000,00 

Удружење Грађана Чараин Товаришево 80.000,00 

Куд "Георге Кошбук" Гребенац 70.000,00 

Друштво Народне Уметности И Стваралаштва 
Потисје 

Бачко петрово 
село 150.000,00 

Арт Центар "Хлеба И Игара" Стара пазова 100.000,00 

Куцурско Удружење Младих Куцура 100.000,00 

Културно Уметничко Друштво Братство Бајша 100.000,00 

Удружење Грађана "Еуфонија" Нови сад 80.000,00 

Лингвомагија Суботица 50.000,00 

Центар Банатских Шваба "Хаус Регина" Зрењанин 50.000,00 

Удружење За Бригу Жена И Трудница "Анахитас" Суботица 75.000,00 

Културно Уметничко Друштво Тисзагyöнгyе Нови кнежевац 120.000,00 

Војвођански Омладински Форум - Вифо Суботица 100.000,00 

Удружење " Омладински Грађански Парламент" Нови жедник 80.000,00 

Културно - Уметничко Друштво Фекетић Фекетић 150.000,00 

Удружење Грађана "Аделанте " Вршац 150.000,00 

Хумана Друштво За  Подршку Детињству И 
Младости Бачка паланка 100.000,00 

Кајакашки Клуб "Дунав" Бездан Бездан 150.000,00 

Удрузење Зељана 
Банатско ново 
село 100.000,00 

Наива Арт Култ Ковачица 100.000,00 

Омладински Савет Општине Ковачица Ковачица 100.000,00 

Словачки Културни Центар Падина 50.000,00 

Културно Уметничко Друштво Плава Тиса Адорјан 70.000,00 

Омладиснки Клуб Гунарош Победа Гунарош 100.000,00 

Удружење Црногораца Општине Кула Кула 100.000,00 

Удружење Грађана "Врана" Кисач 150.000,00 

Меморијални Центар Др Јанко Буљик Ковачица Ковачица 70.000,00 

Панонска Иницијатива (Кикиндска Иницијатива 
Младих) Кикинда 150.000,00 

Едукативни Центар "Кристина" Станишић 50.000,00 
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Културно - Уметничко Друштво "Младост" Елемир 100.000,00 

Удружење Ликовних Уметника "Гложанска Палета" Гложан 30.000,00 

Будућност Гунароса Гунарош 50.000,00 

Удрузење За Уметничку Експресију Младих 
Култуларни Различак Суботица 70.000,00 

Машталица Мали Центар За Културу, Образовање И 
Стваралаштво Нај Нови сад 80.000,00 

Куд "Завичајно Врело" Куцура Врбас 80.000,00 

Акцијаш Удрузење Бригадира Ора Нови сад 100.000,00 

Удружење Марија Суботица 150.000,00 

Иновациони Центар Падеј 60.000,00 

Теледом Нови Бечеј Нови бечеј 50.000,00 

Једрилицарски Савез Војводине Суботица 90.000,00 

Бугарско Културно Друштво Нови сад 80.000,00 

Удружење Грађана Јухасок Суботица 200.000,00 

Хкц Буњевачко Коло Суботица 120.000,00 

Иновативна Мрежа Суботица 80.000,00 

Хрватско Куд Владимир Назор Сомбор 80.000,00 

Удружење "Развојни Центар Цомнет" Нови сад 200.000,00 

Удружење "Ариадне" Нови Сад Нови сад 200.000,00 

Удружење Грађана Школа Плус Доситеј Обрадовић Бела црква 100.000,00 

Центар За Образовање "Ауксилиум" Кањижа 100.000,00 

Удружење Просветних Радника Општине Кањижа Кањижа 100.000,00 

Удружење Матија Хуђи 
Сремска 
митровица 150.000,00 

Едукативни Центар Сирмијум 
Сремска 
митровица 120.000,00 

Удружење Грађана Буњевачко Коло Сомбор 100.000,00 

Црногорски Научно Културни Центар Врбас 80.000,00 

Центар За Културу И Образовање Сонта Сонта 50.000,00 

Културно Уметничко Друштво Петефи Шандор Будисава 100.000,00 

Омладинска Организација Ификс Ада 50.000,00 

Удружење Грађана Про Култура Сента 70.000,00 

Културно Друштво Аранyкапу Ада 50.000,00 

Удружење За Унапређење Образовања “Образовни 
Саветник“ Нови сад 100.000,00 

Удружење Грађана "Животни Лавиринт" Нови сад 80.000,00 

Нопеа Бела црква 50.000,00 

Добровољно Ватрогасно Друштво Станишић Станишић 80.000,00 

Удружење Павафо Суботица 50.000,00 

Удружење "Канделабер" Палић 50.000,00 

Културно Уметничко Друштво Јокаи Мор Мале пијаце 40.000,00 

Удружење За Неговање Старих Обичаја "Р.Е.М.У.С." Зрењанин 100.000,00 

Мађарско Културно - Уметничко Друштво Палић Палић 70.000,00 

Војвођанска Организација Младих Бачко градиште 100.000,00 

Удрузење Старих Уметничких Заната И Домаће 
Радиности Војводине Сомбор 100.000,00 

"Друштво За Информисање Панорама-Кöркéп" Ада 80.000,00 
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Удружење Грађана Кобзарт Чантавир 50.000,00 

Удружење Омбудсмана Србије Бачка топола 50.000,00 

Мађарско Културно Уметничко Друштво Петефи 
Шандор Панчево 100.000,00 

Плесни Клуб Фламенцо Сента 40.000,00 

Уг Флориарт Нови сад 70.000,00 

Круг Културе Др. Киш Имре 
Бачко петрово 
село 90.000,00 

Савез Културно Уметничких И Цивилних Друштава 
Скореновац Скореновац 100.000,00 

Удружење Жена "Банаћанке- Торак" Торак 80.000,00 

Удружење Просветних Радника Баната Пастор Вера Кикинда 80.000,00 

Хуманитарно Удружење Грађана Лек За Душу Бачко градиште 80.000,00 

Друштво За Заштиту Мајки И Деце Изида - Општине 
Мали Иђош Фекетић 70.000,00 

Културно Уметничко Друштво Адорјан Адорјан 300.000,00 

Удружење "Даyлигхт" Суботица 80.000,00 

Акуд "Сулола" Суботица Суботица 80.000,00 

Кластер Креативних Индустрија Војводине Нови сад 300.000,00 

Браћа Тан Друштво Интелектуалаца Бечеј 100.000,00 

Удрузење Медицинских Сестара Предсколских 
Установа Јузнобацког Бачка паланка 150.000,00 

Фондација За Очување И Унапређење Македонске 
Културе Мак.Сунце Суботица 200.000,00 

Удружење Дистрофичара Јужнобачког Округа Нови сад 100.000,00 

Удружење Превент Нови сад 40.000,00 

Тим За Регионални Развој Руменка 300.000,00 

Удружење Грађана Комар Ковачица Ковачица 100.000,00 

Удружење "Избор" Петроварадин 80.000,00 

Удружење Црна Шума Бездан 120.000,00 

Центар Културног Развоја Врбас 80.000,00 

Удружење Грађана Пулс Бездан 50.000,00 

Добровољно Ватрогасно Друштво Падеј 50.000,00 

Удружење "Живот Као Инспирација" Нови сад 100.000,00 

У. Г.  Македонске Националне Заједнице 
"Македонски Бисери" Пландиште 100.000,00 

Међународни Центар Књижевности За Децу Змајеве 
Дечје Игре Нови сад 100.000,00 

Удружење Центар За Развој-Бп" Бачка паланка 50.000,00 

Удружење Грађана Пал Абрахам Апатин 130.000,00 

Мађарско Културно Друштво Петефи Шандор Бечеј 120.000,00 

Удружење Жена "Новосељанке" 
Банатско ново 
село 80.000,00 

Удружење За Будућност Торде Торда 100.000,00 

У.Г. Миноритy & Лоцал Медиа Девелопмент Центер Нови сад 150.000,00 

У.Г. Миноритy & Лоцал Медиа Девелопмент Центер Нови сад 200.000,00 
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Форум За Едукацију, Сарадњу, Афирмацију И 
Подршку Грађ. Друштву Нови сад 99.995,40 

Укупно   13.869.995,40 

 

Пројекат 10014007 – Декада инклузије Рома 

Функционална класификација – 840 – Верске и остале услуге заједнице 

 
Економске класификације 481 – ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
 

Финансијски план за 2019. годину 2.000.000,00 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 2.000.000,00 

Остатак средстава до  31.12.2019. године 0,00 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 100,00 

 
 Економска класификација 4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама 

 

Извршење из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у износу од 2.000.000,00 динара 

односи се на реализацију афирмативних мера и процеса за интеграцију Рома за наставак "Декаде 

инклузије Рома". Исплате су извршене на основу спроведених конкурса у 2019. години.  

Укупно утрошена средства у извештајном периоду распоређена су према следећем 
табеларном приказу: 

 

НАЗИВ Место 
Износ за 
доделу 

Ромско удрузење Сремски Карловци Сремски Карловци 30.000,00 

Ромско удружење Бела Ромкиња Нови Сад 80.000,00 

Удружење Рома Бели Голуб Бачки Моноштор 90.000,00 

Удружење Рома Дорослово Дорослово 40.000,00 

Културно уметничко друштво Романо тернипе Нови Сад 90.000,00 

Хуманитарно удружење Ђина Бачко Градиште 50.000,00 

Савез ромсих невладиних организација 
Западно-Бачког Округа Сомбор 50.000,00 

Едукативни центар Рома Суботица 40.000,00 

"Ромски центар" Црепаја 40.000,00 

Црна дама Нови Сад 90.000,00 

Центар за едукативно укључивање - Цеу 
Центар Стара Пазова 30.000,00 

Културно-просветно друштво Ромска ватра Баваниште 60.000,00 

Удружење грађана Импулс Панчево Ромске 
интеграције жена Панчево 90.000,00 

Роми напред Вршац 70.000,00 

Центар за економско унапређивање Рома 
Сремска 
Митровица 70.000,00 

Удружење Рома Општине Ковин Ашунен 
Ромале Ковин 70.000,00 

Удружење ,,Роми Добрице" Добрица Добрица 70.000,00 

Удружење Рома Ачи Суботица 90.000,00 
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Хуманитарно удружење грађана Лек за душу Бачко Градиште 90.000,00 

Центар за истразивања и оцувања културе 
Рома Нови Сад 80.000,00 

Удрузење Зељана 
Банатско Ново 
Село 90.000,00 

У Г "Деца Баната" Алибунар 70.000,00 

Удружења жена "Ромена" Нови Сад 90.000,00 

Удружење Ромска снага Иланџа 40.000,00 

Демократско удружење Рома Србије Панчево 90.000,00 

Центар за интеграцију рома србије Српска Црња 30.000,00 

Ромкиње Војводине Нови Бечеј 50.000,00 

Удружење Рома Даница Панчево Јабука 80.000,00 

Удружење Рома Нови Бечеј Нови Бечеј 90.000,00 

Удружење Ромкиње за Ромкиње Нови Сад Нови Сад 50.000,00 

УКУПНО   2.000.000,00 

 
 
Програмска активност 10014022 – ОАСИС – Комплементарни туристички развој Киштелека и 

Кањиже заснован на природним ресурсима као међуповезаним различитим елементима 

регионалног туристичког система 

 

Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи 

 
Економска класификација 422  - ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 

 
Финансијски план за 2019. годину 115.509,16 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 0,00 

Остатак средстава до 31.12.2019. године 115.509,16 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 0,00 

 

 Економска класификација 4221 - Трошкови службених путовања у земљи 
 
Са ове економске класификације у извештајном периоду није било извршења. 
 

 Економска класификација 4222 – Трошкови службених путовања у иностранство 
 
Са ове економске класификације у извештајном периоду није било извршења. 
 

Економска класификација 423  - УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 
 

Финансијски план за 2019. годину 1.192.159,14 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 1.047.349,00 

Остатак средстава до 31.12.2019. године 144.810,14 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 87,85 
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Изв. 

Фин. 
Ек. клас. Назив Извршење 

% извршења 

0100 4234 Услуге информисања 557.349,00 84,78 

0100 4235 Стручне услуге 490.000,00 93,37 

0100 4237 Репрезентација 0,00 0,00 

Укупно: 1.047.349,00 87,85 

 

 Економска класификација 4234 - Услуге информисања 
 
Извршење из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у износу од 557.349,00 динара 

односи се на услуге информисања по основу уговора о услузи дизајна и штампања промотивног 

материјала. 
  

 Економска класификација 4235 – Стручне услуге 
 
Извршење из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у износу од 490.000,00 динара 

односи се на исплату за услуге израде концепта игара, идејног решења и техничких  планова 

сценографије у вези са реализацијом пројекта ОАСИС на основу уговора о услузи израде концепта 
игара. 
  

 Економска класификација 4237 - Репрезентација 
 
Са ове економске класификације у извештајном периоду није било извршења. 
 

Економска класификација 424  -  СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ  
 

Финансијски план за 2019. годину 4.433.790,81 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 4.410.000,00 

Остатак средстава до 31.12.2019. године 23.790,81 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 99,46 

 
 

Изв. 

Фин. 
Ек. клас. Назив Извршење 

% извршења 

0100 4242 Услуге образовања, културе и спорта 3.185.078,55 99,56 

1500 4242 Услуге образовања, културе и спорта 1.224.921,45 99,20 

Укупно: 4.410.000,00 99,46 

 

 Економска класификација 4242 - Услуге образовања, културе и спорта 
 
Извршење из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 

3.185.078,55 динара и из извора 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година у износу 
од 1.224.921,45 динара односи се на исплату Удружењу Центар за младе „Ана & Бастиан“, из 
Кањиже, на основу Уговора о услузи организације кампа у Кањижи бр. 128-93-2/2018-05-CNP-01 од 
05.08.2019. и рачуна бр. 2/19 од 06. септембра 2019. године. Средства за исплату из извора 01 00 - 
Општи приходи и примања буџета су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве решењем 
број 401-182/2019-009 од 20.марта 2019. Године. 
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 Економска класификација 463  - ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 

 
Финансијски план за 2019. годину 7.939.501,33 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 0 

Остатак средстава до 31.12.2019. године 7.939.501,33 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 0,00 

 

 Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти 
 

Извршење из извора финансирања 56 00 –Финансијска помоћ ЕУ у извештајном периоду није 
било. 
 

Извршење из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у извештајном 
периоду није било. 
 

 Економска класификација 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти 
 

Извршење из извора финансирања 56 00 –Финансијска помоћ ЕУ у извештајном периоду није 
било. 

 

 Економска класификација 465  - ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 

 
Финансијски план за 2019. годину 37.428.560,00 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 4.543.524,61 

Остатак средстава до 31.12.2019. године 32.885.035,39 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 12,14 

 
Преглед извршења расхода са економске класификације 465  - ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 
 

Изв. 
Фин. 

Ек. клас. Назив Извршење 
% извршења 

56 00 4651 Остале текуће дотације и трансфери 415.293,83 27,21 

56 00 4652 Остале капиталне дотације и трансфери 4.128.230,78 11,50 

Укупно: 4.543.524,61 12,14 

 

 Економска класификација 4651– Остале текуће дотације и трансфери 
 

Извршење из извора финансирања 56 00 –Финансијска помоћ ЕУ у износу од 415.293,83 
динара односи се на трансфер средстава пројектном партнеру Фонду „Европски послови“ 
Аутономне покрајине Војводине, на основу партнерског споразума о спровођењу пројекта са 
пројектним партнерима: Градска самоуправа Киштелек, Општина Кањижа и Фонд „Европски 
послови“ Аутономне покрајине Војводине. Споразумом је прописана обавеза Секретаријата да 
изврши пренос авансних средстава на банковне рачуне сваког корисника – пројектног партнера. 
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 Економска класификација 4652– Остале капиталне дотације и трансфери 
 

Извршење из извора финансирања 56 00 –Финансијска помоћ ЕУ у износу од 4.128.230,78 
динара односи се на трансфер средстава пројектном партнеру Градској самоуправи Киштелек на 
основу партнерског споразума о спровођењу пројекта са пројектним партнерима: Градска 
самоуправа Киштелек, Општина Кањижа и Фонд „Европски послови“ Аутономне покрајине 
Војводине. Споразумом је прописана обавеза Секретаријата да изврши пренос авансних средстава 
на банковне рачуне сваког корисника – пројектног партнера. 

 
Економска класификација 512  - МАШИНЕ И ОПРЕМА 

 
Финансијски план за 2019. годину 238.523,89 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 173.109,20 

Остатак средстава до 31.12.2019. године 65.414,69 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 72,58 

 

 Економска класификација 5122 – Административна опрема 
 

Извршење из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у износу од 238.523,89 динара 
односи се на набавку рачунарске опреме, штампаче и фотографске опреме у циљу реализације 

пројекта ОАСИС. Средства су утрошена на основу уговора о набавци техничке опреме. 

 

 
СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 1001– Унапређење и заштита љуских и мањинских права и слобода  

Финансијски план за 2019. годину 184.545.831,83 

Извршење расхода изворних средстава до 31.12.2019. године 132.514.866,08 

Остатак средстава до 31.12.2019. године 52.030.965,75 

% извршења расхода финансијског плана до 31.12.2019. године 71,81 

 

Програм 1602 – Унапређење и управљање у систему правосуђа 

 

Укупно планирана средства износе 15.118.227,22 динара а утрошено је 14.974.366,43 динара 

односно 99,05% планираних средстава.  

 

Програмска активност 16021001- Организација и спровођење правосудног испита и испита за 

судске тумаче 

Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи 

 

Економска класификација 423 – УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 

 
Финансијски план за 2019. годину 13.789.240,02 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 13.655.379,23 

Остатак средстава до  31.12.2019. године 133.860,79 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 99,03 
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 Економска класификација 4235-Стручне услуге 

 

Извршење из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у износу од 13.655.379,23 динара 

односи се на накнаде члановима и испитивачима 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 надлежног за послове управе.  

 

Економска класификација 465 – ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 
 

Финансијски план за 2019. годину 1.328.987,20 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 1.318.987,20 

Остатак средстава до  31.12.2019. године 10.000,00 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 99,25 

 

 Економска класификација 4651-Остале дотације и трансфери 

 

Укупно утрошена средства у износу од 1.318.987,20 динара односе се на 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.  

 
 

СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 1602– Уређење и управљање у систему правосуђа   

Финансијски план за 2019. годину 13.789.240,02 

Извршење расхода изворних средстава до 31.12.2019. године 13.655.379,23 

Остатак средстава до 31.12.2019. године 133.860,79 

% извршења расхода финансијског плана до 31.12.2019. године 99,03 
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ПРОГРАМ 2001 -  УРЕЂЕЊЕ,  НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА  

Функционална класификација - 980   

Образовање некласификовано на другом месту 

 
            Планирана средства на програму 2001 – Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног 
система за 2019. годину (без индиректног корисника у области образовања који је исказан у глави 
01) износе 78.348.512,90 динара из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета.  

Извршена средства на програму 2001 – Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног 
система јануар-децембар 2019. године износе 71.458.677,27 динара што је 91,21% плана, и то: 
 
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2001 1001 – АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР 
  
На програмској активности 2001 1001- Администрација, управљање и надзор планирана средства 
износе 70.632.748,45 динара у оквиру извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета. Средства су 
извршена у износу од 65.609.553,92 динара односно 92,89% годишњег плана. 
 
Економска класификација 411 – ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 
 

Финансијски план за 2019. годину 44.848.006,83 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 44.218.082,56 

Остатак средстава до  31.12.2019. године 629.924,27 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 98,60% 

 
Преглед извршења расхода са економске класификације 4111 
 

Изв. 
фин. 

Ек. клас. Назив Извршење % извршења 

0100 4111 
Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) 

44.218.082,56 98,60% 

 Укупно: 44.218.082,56 98,60% 

 
Извршење из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – од 

44.218.082,56 динара, односи се на исплату плата запослених у периоду јануар-децембар 2019. 
године у делу покрајинског органа надлежног за образовање. У оквиру наведеног износа средства 
у износу од 833.913,64 динара утрошена су 5.12.2019. године по Решењу о употреби средстава 
текуће буџетске резерве број 128-182/2019-59 од 25.6.2019. године. 
 
Економска класификација 412  - СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 
 

Финансијски план за 2019. годину 7.691.433,17 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 7.583.401,22 

Остатак средстава до 31.12.2019. године 108.031,95 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 98,60% 

 
Преглед извршења расхода са економске класификације 412 
 

Изв. 
фин. 

Ек. клас. Назив Извршење % извршења 
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0100 4121 
Допринос за пензијско и 
инвалидско осигурање 

5.306.169,81 98,60% 

0100 4122 
Допринос за здравствено 
осигурање 

2.277.231,41 98,60% 

 Укупно: 7.583.401,22 98,60% 

 

 Економска класификација 4121 – Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 
 
Извршење из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – од 

5.306.169,81 динара, односи се на исплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет 
послодавца, а у вези са платама запослених у делу покрајинског органа надлежног за образовање у 
периоду јануар-децембар 2019. године. У оквиру  наведеног износа средства у износу од 100.069,64 
динара утрошена су 5.12.2019. године по Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве 
број 128-182/2019-59 од 25.6.2019. године. 

 

 Економска класификација 4122 – Допринос за здравствено осигурање 
 
Извршење из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – од 

2.277.231,41 динара, односи се на исплату доприноса за здравствено осигурање на терет 
послодавца, а у вези са платама запослених у делу покрајинског органа надлежног за образовање у 
периоду јануар-децембар 2019. године. У оквиру наведеног износа средства у износу од 42.946,55 
динара утрошена су 5.12.2019. године по Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве 
број 128-182/2019-59 од 25.6.2019. године. 
 
Економска класификација 413  - НАКНАДЕ У НАТУРИ 
 

Финансијски план за 2019. годину 458.555,66 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 413.656,50 

Остатак средстава до 31.12.2019. године 44.899,16 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 90,21% 

 
Преглед извршења расхода са економске класификације 413 
 

Изв. 
фин. 

Ек. клас. Назив Извршење % извршења 

0100 4131 Накнаде у натури            413.656,50 90,21% 

 Укупно: 413.656,50 90,21% 

 
Извршење из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – од 

413.656,50 динара односи на трошкове набавке маркица за превоз у градском саобраћају за 
долазак и одлазак на посао запослених и поклона за Нову годину за децу запослених радника у делу 
покрајинског органа надлежног за образовање. 
 
Економска класификација 414 - СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 
 

Финансијски план за 2019. годину 2.183.632,00 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 1.643.052,86 

Остатак средстава до  31.12.2019. године 540.579,14 



31 
 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 75,24% 

 
Преглед извршења расхода са економске класификације 414   
 

Изв. 
фин. 

Ек. клас. Назив Извршење % извршења 

0100 4141 
Исплата накнада за време 
одсуствовања с посла на терет 
фондова 

25.041,90 12,52% 

0100 4143 Отпремнине и помоћи 289.998,00 58,00% 

0100 4144 

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

1.328.012,96 89,51% 

 Укупно: 1.643.052,86 75,24% 

 

 Економска класификација 4141 - Исплата накнада за време одсуствовања с посла на 
терет фондова 

 
Извршење из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – у износу од 

25.041,90 динара, односи се на исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова, 
тј. боловања преко 30 дана. 
 

 Економска класификација 4143 – Отпремнине и помоћи 
 
Извршење из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – у износу од 

289.998,00 динара, односи се на исплату помоћи у случају смрти члана уже породице и исплату 
отпремнине поводом одласка у пензију за једну запослену. 
 

 Економска класификација 4144 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова 
уже породице и друге помоћи запосленом 
 
Извршење из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – у износу од 

1.328.012,96 динара, односи се на исплату солидарне помоћи запосленима. 
 
Економска класификација 415  - НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 
 

Финансијски план за 2019. годину 1.050.750,61 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 845.236,86 

Остатак средстава до 31.12.2019. године 205.513,75 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 80,44% 

 
Преглед извршења расхода са економске класификације 415 
 

Изв. 
фин. 

Ек. клас. Назив Извршење % извршења 

0100 4151 Накнаде трошкова за запослене 845.236,86 80,44% 

 Укупно: 845.236,86 80,44% 
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Извршење из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – у износу од 

845.236,86 динара односи се на накнаде за превоз запослених на посао и са посла, а који накнаду 
за превоз примају у готовини. 
 
Економска класификација 416  - НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 
 

Финансијски план за 2019. годину 124.000,00 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 56.017,00 

Остатак средстава до 31.12.2019. године 67.983,00 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 45,18% 

 
Преглед извршења расхода са економске класификације 416   
 

Изв. 
фин. 

Ек. клас. Назив Извршење % извршења 

0100 4161 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

56.017,00 45,18% 

 Укупно: 56.017,00 45,18% 

 
Извршење из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – у износу од 

56.017,00 динара односи се на исплату јубиларне награде за једну запослену. 
 
Економска класификација 421  - СТАЛНИ ТРОШКОВИ 
 

Финансијски план за 2019. годину 123.107,54 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 81.719,76 

Остатак средстава до 31.12.2019. године 41.387,78 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 66,38% 

 
Преглед извршења расхода са економске класификације 421   
 

Изв. 
фин. 

Ек. клас. Назив Извршење % извршења 

0100 4214 Услуге комуникација 81.719,76 80,03% 

0100 4216 Закуп имовине и опреме 0,00 0,00% 

0100 4219 Остали трошкови 0,00 0,00% 

Укупно: 81.719,76 66,38% 

 

 Економска класификација 4214 - Услуге комуникација 
 
 Извршење из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – у износу од 
81.719,76 динара односи на трошкове фиксних телефона и поштанских услуга. 
 

 Економска класификација 4216 – Закуп имовине и опреме 
 

Извршење из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – за ове 
намене није било. 
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 Економска класификација 4219 - Остали трошкови 
 

Извршење из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – за ове 
намене није било. 
Економска класификација 422  - ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 
 

Финансијски план за 2019. годину 200.000,00 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 33.315,00 

Остатак средстава до 31.12.2019. године 166.685,00 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 16,66% 

 
Преглед извршења расхода са економске класификације 422   
 

Изв. 
фин. 

Ек. клас. Назив Извршење % извршења 

0100 4221 
Трошкови службених путовања у 
земљи 

33.315,00 16,66% 

 Укупно: 33.315,00 16,66% 

 

 Економска класификација 4221 - Трошкови службених путовања у земљи 
 
Извршење из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – у износу од 

33.315,00 динара односи на исплату трошкова дневница (исхране), трошкова превоза и за остале 
трошкове службених путовања у земљи.  

 
Економска класификација 423  - УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 
 

Финансијски план за 2019. годину 7.162.000,00 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 5.477.079,22 

Остатак средстава до  31.12.2019. године 1.684.920,78 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 76,47% 

 
Преглед извршења расхода са економске класификације 423   
 

Изв. 
Фин. 

Ек. клас. Назив Извршење 
% извршења 

0100 4231 Административне услуге 0,00 0,00% 

0100 4232 Компјутерске услуге 150.000,00 100,00% 

0100 4233 
Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

56.180,00 18,73% 

0100 4234 Услуге информисања 2.273.282,60 78,39% 

0100 4235 Стручне услуге 2.784.895,62 81,91% 

0100 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 0,00 0,00% 

0100 4237 Репрезентација 212.721,00 53,18% 

0100 4239 Остале опште услуге 0,00 0,00% 

Укупно: 5.477.079,22 76,47% 
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 Економска класификација 4231 - Административне услуге 
 
Извршења из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – у 

извештајном периоду није било. 

 
 Економска класификација 4232 - Компјутерске услуге 

 
Извршење из извора финансирања 01 00 –  Општи приходи и примања буџета – у износу од 

150.000,00 динара су утрошена на услуге одржавања информационог система Покрајинског 
секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице за 
исплату плата и расхода за запослене у области предшколског, основног и средњег образовања и 
ученичког стандарда у Аутономној покрајини Војводини. 

 

 Економска класификација 4233 - Услуге образовања и усавршавања запослених  
 

Извршење из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – у износу од 
56.180,00 динара односи на трошкове котизација за учешће на семинарима, стручним 
саветовањима и обукама. 

 
Економска класификација 4234 - Услуге информисања 

 
Извршење из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – у износу од 

2.273.282,60 динара  односи се на трошкове објављивања информативних огласа, обавештења и 
конкурса и других медијских услуга.  

 
 Економска класификација 4235 - Стручне услуге 

 
Извршење из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – у износу од 

2.784.895,62 динара односи се на исплату обавеза по уговорима о привременим и повременим 
пословима и уговора о делу. 

 
Економска класификација 4236 – Услуге за домаћинство и угоститељство  

 
Извршења из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – у 

извештајном периоду није било. 
 
Економска класификација 4237 – Репрезентација  

 
Извршења из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – у износу од 

212.721,00 динара односи се на услуге репрезентације и поклона. 
 

Економска класификација 4239 - Остале опште услуге  
 

Извршења из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – у 
извештајном периоду није било. 
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Економска класификација 424  - СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 
 

Финансијски план за 2019. годину 11.000,00 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 0,00 

Остатак средстава до  31.12.2019. године 11.000,00 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 0,00% 

 
Преглед извршења расхода са економске класификације 424   
 

Изв. 
фин. 

Ек. клас. Назив Извршење % извршења 

0100 4242 
Услуге образовања, културе и 
спорта 

0,00 0,00% 

0100 4249 Остале специјализоване услуге 0,00 0,00% 

 Укупно: 0,00 0,00% 

 

 Економска класификација 4242 – Услуге образовања, културе и спорта  
 

Са ове економске класификације у извештајном периоду није било извршења. 
 

 Економска класификација 4249 - Остале специјализоване услуге 
 

Са ове економске класификације у извештајном периоду није било извршења. 
 
Економска класификација 426 – МАТЕРИЈАЛ  
 

Финансијски план за 2019. годину 1.321.000,00 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 982.784,38 

Остатак средстава до  31.12.2019. године 338.215,62 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 74,40% 

 
Преглед извршења расхода са економске класификације 426   
 

Изв. 
фин. 

Ек. клас. Назив Извршење % извршења 

0100 4261 Административни материјал 0,00 0,00% 

0100 4263 
Материјали за образовање и 
усавршавање запослених 

982.784,38 75,60% 

0100 4266 
Материјали за образовање. 
културу и спорт 

0,00 0,00% 

0100 4268 
Материјали за одржавање 
хигијене и угоститељство 

0,00 0,00% 

 Укупно: 982.784,38 74,40% 
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 Економска класификација 4261 - Административни материјал 
 

Са ове економске класификације у извештајном периоду није било извршења. 
 

 Економска класификација 4263 - Материјали за образовање и усавршавање запослених 
 

Извршење из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – у износу од 
982.784,38 динара односи се на набавку материјала за образовање, усавршавање и редовне 
потребе запослених. 

 

 Економска класификација 4266 - Материјали за образовање, културу и спорт 
 

Са ове економске класификације у извештајном периоду није било извршења. 
 

 Економска класификација 4268 - Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 
 

Са ове економске класификације у извештајном периоду није било извршења. 
 

Економска класификација 444 - ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 
 

Финансијски план за 2019. годину 1.000,00 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 0,00 

Остатак средстава до  31.12.2019. године 1.000,00 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 0,00% 

 
Преглед извршења расхода са економске класификације 444 
 

Изв. 
фин. 

Ек. клас. Назив Извршење % извршења 

0100 4441 Негативне курсне разлике 0,00 0,00% 

 Укупно: 0,00 0,00% 

 
Са ове економске класификације у извештајном периоду није било извршења. 
 

Економска класификација 465 – ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 
 

Финансијски план за 2019. годину 5.393.262,64 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 4.275.208,56 

Остатак средстава до  31.12.2019. године 1.118.054,08 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 79,27% 

 
Преглед извршења расхода са економске класификације 465 
 

Изв. 
фин. 

Ек. клас. Назив Извршење % извршења 

0100 4651 
Остале текуће дотације и 
трансфери 

4.275.208,56 79,27% 

Укупно: 4.275.208,56 79,27% 
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Извршење из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – у износу од 

4.275.208,56 динара односи се 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. У оквиру наведеног износа средства у износу од 75.252,66 
динара утрошена су 6.12.2019. године по Rешењу о употреби средстава текуће буџетске резерве 
број 128-182/2019-59 од 25.6.2019. године. 

 
Економска класификација 482 – ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 
 

Финансијски план за 2019. годину 15.000,00 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 0,00 

Остатак средстава до  31.12.2019. године 15.000,00 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 0,00% 

 
Преглед извршења расхода са економске класификације 482 
 

Изв. 
фин. 

Ек. клас. Назив Извршење % извршења 

0100 4821 Остали порези 0,00 0,00% 

0100  4822 Обавезне таксе 0,00 0,00% 

0100 4823 Новчане казне, пенали и камате  0,00 0,00% 

 Укупно: 0,00 0,00% 

 

 Економска класификација 4821 - Остали порези 
 

Са ове економске класификације у извештајном периоду није било извршења. 
 

 Економска класификација 4822 – Обавезне таксе 
 

Са ове економске класификације у извештајном периоду није било извршења. 
 

 Економска класификација 4823 - Новчане казне 
 

Са ове економске класификације у извештајном периоду није било извршења. 
 
Економска класификација 483 - НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 
 

Финансијски план за 2019. годину 50.000,00 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 0,00 

Остатак средстава до  31.12.2019. године 50.000,00 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 0,00% 
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Преглед извршења расхода са економске класификације 483 
 

Изв. 
фин. 

Ек. клас. Назив Извршење % извршења 

0100 4831 
Новчане казне и пенали по 
решењу судова 

0,00 0,00% 

 Укупно: 0,00 0,00% 

 
Са ове економске класификације у извештајном периоду није било извршења. 
 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2001 1002 – ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ИСПИТА ЗА ЛИЦЕНЦЕ, 

СЕКРЕТАРЕ УСТАНОВА И ДИРЕКТОРЕ  

 
На програмској активности 2001 1002- Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре 
установа и директоре планирана средства износе 7.455.764,45 динара из извора финансирања 01 00 
- Општи приходи и примања буџета.  Средства су извршена у износу од 5.727.373,60 динара односно 
76,82% плана. 
 
Економска класификација 423  - УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 
 

Финансијски план за 2019. годину 7.405.764,45 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 5.727.373,60 

Остатак средстава до  31.12.2019. године 1.678.390,85 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 77,34% 

 
Преглед извршења расхода са економске класификације 423   
 

Изв. 
Фин. 

Ек. клас. Назив Извршење 
% извршења 

0100 4235 Стручне услуге 5.727.373,60 77,34% 

Укупно: 5.727.373,60 77,34% 

 
 Економска класификација 4235 - Стручне услуге 

 
Извршење из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – у износу од 

5.727.373,60 динара односи се на исплату накнада члановима и испитивачима комисије за полагање 

испита за лиценцу директора, наставника, васпитача и стручних сарадника и за полагање испита за 

секретара установе на територији АП Војводине, што је 77,34% у односу на план. 

 
Економска класификација 465 – ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 
 

Финансијски план за 2019. годину 50.000,00 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 0,00 

Остатак средстава до  31.12.2019. године 50.000,00 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 0,00% 
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Преглед извршења расхода са економске класификације 465 
 

Изв. 
фин. 

Ек. клас. Назив Извршење % извршења 

0100 4651 
Остале текуће дотације и 
трансфери 

0,00 0,00% 

Укупно: 0,00 0,00% 

 
Са ове економске класификације у извештајном периоду није било извршења. 
 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2001 1003 – ДОДЕЛА ПРИЗНАЊА „ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“ 
 
На програмској активности 2001 1003 - Додела признања ''Др Ђорђе Натошевић'' планирана 
средства износе 260.000,00 динара из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања 
буџета. Средства су извршена у износу од 121.749,75 динара односно 46,83% плана. 
Економска класификација 472  - НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 
 

Финансијски план за 2019. годину 260.000,00 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 121.749,75 

Остатак средстава до  31.12.2019. године 138.250,25 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 46,83% 

 
Преглед извршења расхода са економске класификације 472 
 

Изв. 
фин. 

Ек. клас. Назив Извршење % извршења 

0100 4727 
Накнаде из буџета за образовање, 
културу, науку и спорт 

121.749,75 46,83% 

Укупно: 121.749,75 46,83% 

 
Извршење из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – у износу од 

121.749,75 динара односи се на награде за доделу признања „Ђорђе Натошевић'' у складу са 
Покрајинском скупштинском одлуком о установљавању награде АП Војводине и покрајинских 
признања ("Службени лист АП Војводине", број 54/18) и Покрајинском уредбом о поступку за 
доделу покрајинских признања ("Службени лист АП Војводине", број 6/19). 

 
 
 

СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 2001 – Уређење, надзор  и развој свих нивоа образовног система  

Финансијски план за 2019. годину 78.348.512,90 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 71.458.677,27 

Остатак средстава до 31.12.2019. године 6.889.835,63 

% извршења расхода финансијског плана до 31.12.2019. године 91,21% 
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ПРОГРАМ 2002 – ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ  
Функционална класификација - 910 
Предшколско и основно образовање 
 
Планирана средства на програму 2002 – Предшколско васпитање износе  590.804.506,80 динара и 
то: из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 20.152.506,80 динара и из 
извора 07 08 – Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из 
републичког буџета јединицама локалне самоуправе 570.652.000,00 динара.    
Извршена средства су 573.054.341,90 динара што је 97,00% плана, и то: из извора 01 00 – Општи 
приходи и примања буџета 20.120.752,90 динара и из извора 07 08 – Трансфери од других нивоа 
власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе 
552.933.589,00 динара.    
 
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ  20021001 – ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ЧЕТВОРОЧАСОВНОГ 
ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА  
 
На програмској активности 2002 1001- Подршка реализацији четворочасовног припремног 
предшколског програма  планирана средства износе 570.652.000,00 динара у оквиру извора 
финансирања 07 08 – Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из 
републичког буџета јединицама локалне самоуправе. Средства су извршена у износу од 
552.933.589,00 динара односно 96,90% годишњег плана. 
 
Економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти   
 

Финансијски план за 2019. годину 570.652.000,00 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 552.933.589,00 

Остатак средстава до 31.12.2019. године 17.718.411,00 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 96,90% 

 
Преглед извршења расхода са економске класификације 463 
 

Изв. 
фин. 

Ек. клас. Назив Извршење % извршења 

 4631 
Текући трансфери осталим 
нивоима власти 

552.933.589,00 96,90% 

0708 4631 
Текући трансфери осталим 
нивоима власти 

552.933.589,00 96,90% 

 Укупно: 552.933.589,00 96,90% 

 

 Економска класификација 4631 – Текући трансфери  осталим нивоима власти   
 

Текући трансфери осталим нивоима власти из извора 07 08 - Трансфери од других нивоа 
власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе 
за период јануар-децембар 2019. године планирани су у износу од 570.652.000,00 динара. 
Извршење за период јануар-децембар 2019. године износи 552.933.589,00 динара.  
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Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма 
07 08 
 

Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из 
републичког буџета јединицама локалне самоуправе  

 
За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 

570.652.000,00 динара. Остварени приходи износе 552.933.589,00 динара, а извршено је укупно 
552.933.589,00 динара, што је 96,90% плана. 

У периоду од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године укупно извршени расходи на 
економској класификацији 4631 - Текући трансфери осталим нивоима власти извор финансирања 07 
08 - Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета 
јединицама локалне самоуправе износе 552.933.589,00 динара. Средства су реализована за 
четворочасовни припремни предшколски програм на подручју АП Војводине, а у складу са 
решењима надлежног органа РС. 

Правни основ је члан 187. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени 
гласник РС" број 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19, 27/18 - др. закон и 6/20) и члан 7. Закона о буџету 
РС за 2019. годину ("Службени гласник РС" број 95/18 и 72/19). 
 
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ  20021002 – МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРЕДШКОЛСКИХ 
УСТАНОВА  
 
На програмској активности 20021002 - Модернизација инфраструктуре предшколских установа 
планирана средства износе 19.452.506,80 динара и то из извора финансирања 01 00 – Општи 
приходи и примања буџета.    
Средства су извршена у износу од 19.420.752,90 динара односно 99,84% годишњег плана.    
 
Економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти   
 

Финансијски план за 2019. годину 19.452.506,80 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 19.420.752,90 

Остатак средстава до 31.12.2019. године 31.753,90 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 99,84% 

 
Преглед извршења расхода са економске класификације 463 
 

Изв. 
фин. 

Ек. клас. Назив Извршење % извршења 

 4631 
Текући  трансфери осталим 
нивоима власти 

1.020.552,00 99,51% 

0100 4631 
Текући трансфери осталим 
нивоима власти 

1.020.552,00 99,51% 

 4632 
Капитални  трансфери осталим 
нивоима власти 

18.400.200,90 99,85% 

0100 4632 
Капитални  трансфери осталим 
нивоима власти 

18.400.200,90 99,85% 

 Укупно: 19.420.752,90 99,84% 
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 Економска класификација 4631 – Текући трансфери  осталим нивоима власти   
 

Текући трансфери осталим нивоима власти из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета 
за период јануар-децембар 2019. године планирани су у износу од 1.025.552,00 динара. За период 
јануар-децембар 2019. извршен је износ од 1.020.552,00 динара.  

 
Модернизација инфраструктуре предшколских установа  
01 00  Општи приходи и примања буџета  

    
На економској класификацији 4631-Текући трансфери осталим нивоима власти  за Програмску 
активност 1002 – Модернизација инфраструктуре предшколских установа у периоду од 1.1.2019. 
године до 31.12.2019. године планирана су средства у износу од 1.025.552,00 за текуће поправке и 
одржавање објеката предшколских установа на територији АП Војводине и за  набавку материјала 
за образовање и васпитање за  предшколске установе. У извештајном периоду реализација је 
1.020.552,00 динара и односи се у целости  на набавку материјала за образовање и васпитање за ПУ 
''Наша радост'' у Ковину на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве АП 
Војводине број 401-182/2019-95 од 02.10.2019. године. Средства су пренета јединици локалне 
самоуправе.  
 
Табеларни преглед реализованих средстава за модернизацију инфраструктуре предшколских 
установа - за набавку материјала за образовање и васпитање на економској класификацији 4631 -01 
00:  

Р.бр. Корисник 
 

Седиште 
корисника 

Износ Намена Датум 
плаћања 

1. 
ОПШТИНА 
КОВИН 

КОВИН 1.020.552,00 

финансирање набавке опреме 

Предшколске установе ''Наша 

радост'', Ковин,  на основу Решења 

о употреби средстава текуће 

буџетске резерве број 401-

182/2019-95 од 02.10.2019. године           

у износу од 11.492.506,80 динара – 

део средстава који се односи на 

набавку материјала за образовање 

и васпитање 

 

12.12.2019. 

I 

УКУПНО ИЗ 
ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ 
РЕЗЕРВЕ 

 1.020.552,00   

 

 Економска класификација 4632 – Капитални трансфери  осталим нивоима власти   
 
Капитални трансфери осталим нивоима власти планирани су у укупном износу од 18.426.954,80 

динара и у целости из извора  01 00 - Општи приходи и примања буџета за период јануар-децембар 
2019. године. Извршење за период јануар-децембар 2019. године износи 18.400.200,90 динара.  
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Модернизација инфраструктуре предшколских установа 

01 00  Општи приходи и примања буџета  

 
У периоду од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године  укупно планирани расходи на 

економској класификацији 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти, извор 
финансирања 01 00 – Приходи из буџета износе 18.426.954,80 динара а извршени су у изнсоу од 
18.400.200,90 динара што је 99,85% годишњег плана,  и то: 

-по Конкурсу за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и 
инвестиционог одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, 
ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2019. годину,  износ 
од 7.928.246,10 динара – први конкурс и 

-  употребом средстава текуће буџетске резерве износ од 10.471.954,80 динара за набавку 
опреме за потребе предшколских установа. 

 
Табеларни преглед реализованих средстава за модернизацију инфраструктуре предшколских 
установа - за адаптацију, санацију , реконструкцију, инвестиционо одржавање установа и набавку 
опреме 
на економској класификацији 4632 -01 00:  

Р.бр.  Корисник  
 

Седиште 
корисника  

Износ  Намена 
Датум 

плаћања  

1. 
ОПШТИНА 
БЕЧЕЈ 

БЕЧЕЈ  1.900.000,00 

енергетска санација- замена 
кровног покривача, фасадне 
столарије и постављање 
термоизолације у објекту ПУ 
''Лабуд Пејовић'' у општини Бечеј  

09.12.2019. 

2. 
ОПШТИНА 
КАЊИЖА 

КАЊИЖА 2.500.000,00 

адаптација термотехничке 
инсталације – замена система 
централног грејања у објекту 
''Сунцокрет'' у Хоргошу – ПУ ''Наши 
бисери'' у Кањижи 

13.09.2019. 

3. 
ГРАД 
СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА 

СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА 

1.388.146,10 
санација објекта ''Бубамара'' (друга 
фаза) ПУ ''Пчелица'' у Сремској 
Митровици 

13.12.2019. 

4. 
ОПШТИНА 
ШИД 

ШИД 2.140.000,00 

инвестиционо одржавање – 
замена столарије у објекту 
++Сунце'' ПУ ''Јелица Станивуковић 
Шиља'' у Шиду 

13.09.2019. 

I 
УКУПНО ПО 
КОНКУРСУ 

 7.928.246,10   
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5. 
ОПШТИНА 
КОВИН 

КОВИН 10.471.954,80 

финансирање набавке опреме 

Предшколске установе ''Наша 

радост'', Ковин,  на основу Решења 

о употреби средстава текуће 

буџетске резерве број 401-

182/2019-95 од 02.10.2019. године           

у износу од 11.492.506,80 динара – 

део средстава који се односи на 

набавку опреме 

12.12.2019. 

II 

УКУПНО ИЗ 
ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ 
РЕЗЕРВЕ 

 10.471.954,80   

 УКУПНО (I+II)  18.400.200,90   

 
Правни основ је члан 188. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени 

гласник РС" број 88/17, 27/18-др.закони, 10/19 и 6/20) и члан 2. и 4. 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 у 
Аутономној покрајини Војводини ("Службени лист АПВ" број 14/15 и 10/17).  
 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ  20021003 – ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ПРЕДШКОЛСКОГ 
ВАСПИТАЊА  
 
На програмској активности 20021003- Подизање квалитета предшколског васпитања планирана 
средства износе 700.000,00 динара у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања 
буџета. Средства су извршена у целости, тј.  у износу од  700.000,00  динара односно 100,00% 
годишњег плана. 
 
Економска класификација 463 – ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ  
 

Финансијски план за 2019. годину 700.000,00 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 700.000,00 

Остатак средстава до 31.12.2019. године 0,00 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 100,00% 

 
Преглед извршења расхода са економске класификације 463 
 

Изв. 
фин. 

Ек. клас. Назив Извршење % извршења 

 4631 
Текући трансфери осталим 
нивоима власти 

700.000,00 100,00% 

0100 4631 
Текући трансфери осталим 
нивоима власти 

700.000,00 100,00% 

 Укупно: 700.000,00 100,00% 
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 Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти  
 

Текући трансфери осталим нивоима власти из извора 01 00 -  Општи приходи и примања 
буџета за период јануар-децембар 2019. године планирани су у износу од  700.000,00 динара. 
Извршење за период јануар-децембар 2019. године износи 700.000,00 динара.  
 

Подизање квалитета основног образовања 
01 00 Општи приходи и примања буџета –извор 01 

 
На економској класификацији 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти из извора 

финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета за програмску активност 1003 - Подизање 
квалитета предшколског васпитања у периоду од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године 
реализована су средства у укупном износу од 700.000,00 динара за програме и пројекте са циљем 
подизања нивоа предшколског васпитања и образовања у АПВ у 2019. години, и то:  

- по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања 
у АП Војводини у 2019. години – за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области 
предшколског васпитања и образовања у Аутономној покрајини Војводини у 2019. години износ од 
700.000,00 динара.  
 
Табеларни преглед реализованих средстава за програме и пројекте на економској класификацији 
4631 – извор 01 00: 

Р.бр. 

Општина 
Предшколска 

установа Назив пројекта/програма Износ  
Датум 

плаћања  

1 

АДА 
ПУ “ЧИКА ЈОВА 
ЗМАЈ“ 

"Сусрет Војвођанских позоришних 
остварњења деце и васпитача на 
мађарском језику у Малом Иђошу" 45.000,00 30.05.2019. 

2 

БАЧКА 
ПАЛАНКА ПУ „МЛАДОСТ“ "Више од игре" 142.000,00 30.05.2019. 

3 

БАЧКА 
ТОПОЛА ПУ „БАМБИ“ "Пут до шаренијег ускрса" 82.000,00 31.05.2019. 

4 

НОВИ БЕЧЕЈ 
ПУ „ПАВА 
СУДАРСКИ“ 

"Подизање квалитета в-о рада 
васпитача кроз примену НТЦ система 
учења" 120.000,00 28.05.2019. 

5 

КАЊИЖА 
ПУ „НАШИ 
БИСЕРИ“ "Спретна школица" 51.000,00 28.05.2019. 

6 

СЕНТА ПУ „СНЕЖАНА“ "Погледај моју представу" 120.000,00 28.05.2019. 
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7 

СУБОТИЦА 
ПУ „НАША 
РАДОСТ“ "Клинцијада" 140.000,00 07.06.2019. 

Укупно: 700.000,00 

 
Правни основ је члан 188. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени 

гласник РС" број 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 27/18 – др. закон и 6/20 ) и члан 2. и 4. 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 у Аутономној покрајини Војводини ("Службени лист АПВ" број 14/15 и 10/17). 
 

 

СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 2002 –Предшколско  васпитање 

Финансијски план за 2019. годину 590.804.506,80 

Извршење расхода трансферних средстава до 31.12.2019. године 552.933.589,00 

Извршење расхода изворних средстава до 31.12.2019. године 20.120.752,90 

Укупно Извршење расхода до 31.12.2019. године 573.054.341,90 

Остатак средстава до 31.12.2019. године 17.750.164,90 

% извршења расхода финансијског плана до 31.12.2019. године 97,00% 
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ПРОГРАМ 2003 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

Функционална класификација 910   

Предшколско и основно образовање 
 
Планирана средства на програму 2003 – Основно образовање износе 18.753.927.695,80 динара и 
то: из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 227.240.695,80 динара и из 
извора 07 13 – Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за 
расходе за запослене у образовању 18.526.687.000,00 динара.     
Извршена средства су 18.678.881.728,23 динара што је 99,60% плана, и то: из извора 01 00 – Општи 
приходи и примања буџета 226.430.807,69 динара и из извора 07 13 – Трансфери од других нивоа 
власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању 
18.452.450.920,54 динара.     
 
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ  20031001 – РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ  ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА 
 
На програмској активности 20031001-Реализација делатности основног образовања  планирана 
средства износе 18.526.687.000,00 динара у оквиру извора финансирања 07 13 – Трансфери од 
других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у 
образовању. Средства су извршена у износу од 18.452.450.920,54  динара односно 99,60% годишњег 
плана. 
 
Економска класификација 463 – ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ  
 

Финансијски план за 2019. годину 18.526.687.000,00 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 18.452.450.920,54 

Остатак средстава до 31.12.2019. године 74.236.079,46 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 99,60% 

 
Преглед извршења расхода са економске класификације 463 
 

Изв. 
фин. 

Ек. клас. Назив Извршење % извршења 

 4631 
Текући трансфери осталим 
нивоима власти 

18.452.450.920,54 99,60% 

0713 4631 
Текући трансфери осталим 
нивоима власти 

18.452.450.920,54 99,60% 

 Укупно: 18.452.450.920,54 99,60% 

 

 Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти  
 

Текући трансфери осталим нивоима власти из извора 07 13 Трансфери од других нивоа 
власти –трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању за 
период јануар-децембар 2019. године планирани су у износу од  18.526.687.000,00 динара. 
Извршење за период јануар-децембар 2019. године износи 18.452.450.920,54 динара.  
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Реализација делатности  основног образовања 
07 13 
 

Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичог буџета 
за расходе за запослене у образовању  

 
За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 

18.526.687.000,00 динара. Остварени приходи износе 18.452.450.920,54 динара, а извршено је 
укупно 18.452.450.920,54 динара, што је 99,60% плана. 

Реализација делатности основног образовања у периоду од 01.01.2019. године до 
31.12.2019. године извршена су у укупном износу од 18.452.450.920,54 динара. Реализација 
делатности основног образовања обухватају исплату плата запослених у основном образовању у АП 
Војводини за период од децембра 2018. године до новембра 2019. године, социјалне доприносе на 
терет послодавца - исплате доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, доприноса за 
здравствено осигурање и доприноса за незапосленост који терете послодавца приликом исплате 
плата запослених у основном образовању у АП Војводини за период од децембра 2018. године до 
новембра 2019. године, исплату накнаде штете за неискоришћени годишњи одмор запосленима 
којима је престао радни однос у школи, исплату накнаде за отпремнине за наставно и ненаставно 
особље у основном образовању у АП Војводини по основу престанка радног односа ради 
остваривања права на редовну пензију у 2018. и 2019. години.  

 
Правни основ је члан 187. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени 

гласник РС" број 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19, 27/18 - др. закон и 6/20) и члан 7. Закона о буџету 
РС за 2019. годину ("Службени гласник РС" број 95/18 и 72/19). 
 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ  20031002 – ДВОЈЕЗИЧНА НАСТАВА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА  

 
На програмској активности 20031002- Двојезична настава у основним школама планирана средства 
износе 2.170.000,00 динара у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања 
буџета. Средства су извршена у износу од  2.062.040,00  динара односно 95,02% годишњег плана. 
 
Економска класификација 463 – ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ  
 

Финансијски план за 2019. годину 2.170.000,00 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 2.062.040,00 

Остатак средстава до 31.12.2019. године 107.960,00 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 95,02% 

 
 
Преглед извршења расхода са економске класификације 463 
 

Изв. 
фин. 

Ек. клас. Назив Извршење % извршења 

 4631 
Текући трансфери осталим 
нивоима власти 

1.062.600,00 90,82% 

0100 4631 
Текући трансфери осталим 
нивоима власти 

1.062.600,00 90,82% 

 4632 
Капитални трансфери осталим 
нивоима власти 

999.440,00 99,94% 
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0100 4632 
Капитални трансфери осталим 
нивоима власти 

999.440,00 99,94% 

 Укупно: 2.062.040,00 95,02% 

 

 Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти  
 

Текући трансфери осталим нивоима власти из извора 01 00 - Општи приходи и примања 
буџета за период јануар-децембар 2019. године планирани су у износу од  1.170.000,00 динара. 
Извршење за период јануар-децембар 2019. године износи 1.062.600,00 динара.  
 

Двојезична настава у основним школама 
01 00 
 

Општи приходи и примања буџета  

На економској класификацији 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти за 
Програмску активност 1002 - Двојезична настава у основним школама у периоду од 01.01.2019. 
године до 31.12.2019. године реализована су средства у износу од 1.062.600,00 динара за текуће 
програмске трошкове у функцији реализације пројекта, и то:  

- по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања 
у АП Војводини у 2019. години - финансирање и суфинансирање основних и средњих школа у АП 
Војводини које реализују двојезичну наставу у 2019. години   износ од 1.004.300,00 динара, и  

- по дискреционом праву секретара, у складу са чланом 26. Покрајинске скупштинске одлуке 
о буџету АП Војводине за 2019. годину, износ од 65.000,00 динара.  

 
Табеларни преглед реализованих средстава за програмске трошкове на економској 

класификацији 4631 - извор 01 00:  

Р.бр.  Назив Школе и седиште  Намена Износ  
Датум 

плаћања  

1 

ОШ "Јован Јовановић 
Змај" Сремска 
Митровица  

Програмски трошкови за реализацију 
двојезичне наставе по конкурсу 

456.000,00 10.06.2019. 

2 ОШ "20. октобар", Врбас 
Програмски трошкови за реализацију 
двојезичне наставе по конкурсу 

148.300,00 26.06.2019. 

3 
ОШ "Свети Сава", 
Панчево  

Програмски трошкови за реализацију 
двојезичне наставе по конкурсу 

400.000,00 20.06.2019. 

I УКУПНО ПО КОНКУРСУ 1.004.300,00  

4 
ОШ "10.октобар", 
Суботица 

Програмски трошкови за реализацију 
двојезичне наставе 58.300,00 10.12.2019. 

II УКУПНО ПО ДИСКРЕЦИОНОМ ПРАВУ 58.300,00  

УКУПНО (I+II): 1.062.600,00  
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 Економска класификација 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти  
 
Капитални трансфери осталим нивоима власти из извора 01 00 -  Општи приходи и примања 

буџета за период јануар-децембар 2019. године планирани су у износу од 1.000.000,00 динара. 
Извршење за период јануар-децембар 2019. године износи 999.440,00 динара.  

 
Двојезична настава у основном образовању 
01 00 Општи приходи и примања буџета  

 
На економској класификацији 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти за Програмску 
активност 1002 - Двојезична настава у основним школама у периоду од 01.01.2019. године до 
31.12.2019. године извршена су средства у укупном износу од 999.440,00 динара за набавку опреме 
у функцији реализације пројекта, и то:  
- по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП 
Војводини у 2019. години - финансирање и суфинансирање основних и средњих школа у АП 
Војводини које реализују двојезичну наставу у 2019. години износ од 950.000,00 динара и  
- по дискреционом праву секретара, у складу са чланом 26. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету АП Војводине за 2019. годину, износ од 49.440,00 динара.  
 
Табеларни преглед реализованих средстава за набавку опреме на економској класификацији 4632 
– извор 01 00: 

Р.бр.  Корисник и седиште 
Корисника 

Намена Износ Датум 
плаћања 

1 
ОШ "Јован Јовановић Змај" 
Сремска Митровица  

Набавка опреме за двојезичну 
наставу по конкурсу 

152.000,00 10.06.2019. 

2 ОШ "20. октобар", Врбас 
Набавка опреме за двојезичну 
наставу по конкурсу 

109.360,00 26.06.2019. 

3 ОШ "Свети Сава", Панчево  
Набавка опреме за двојезичну 
наставу по конкурсу 

300.300,00 20.06.2019. 

4 ОШ "10. октобар" Суботица 
Набавка опреме за двојезичну 
наставу по конкурсу 

388.340,00 13.06.2019. 

I УКУПНО ПО КОНКУРСУ 950.000,00  

5 
ОШ "10. октобар" Суботица 

Набавка опреме за двојезичну 
наставу  

49.440,00 
 

II  
УКУПНО ПО ДИСКРЕЦИОНОМ ПРАВУ 49.440,00 

 

УКУПНО (I+II) 999.440,00  

 
Правни основ је члан 188. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени 

гласник РС" број 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 27/18 – др. закон и 6/20 ) и члан 2. и 4. 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 у Аутономној покрајини Војводини ("Службени лист АПВ" број 14/15 и 10/17). 
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ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ  20031004 – ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА 

 
На програмској активности 20031002- Подизање квалитета основног образовања планирана 
средства износе 14.953.000,00 динара у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и 
примања буџета. Средства су извршена у износу од  14.447.226,29  динара односно 96,62% 
годишњег плана. 
 
Економска класификација 463 – ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ  
 

Финансијски план за 2019. годину 11.200.000,00 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 10.732.437,39 

Остатак средстава до 31.12.2019. године 467.562,61 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 95,83% 

 
Преглед извршења расхода са економске класификације 463 
 

Изв. 
фин. 

Ек. клас. Назив Извршење % извршења 

 4631 
Текући трансфери осталим 
нивоима власти 

10.732.437,39 95,83% 

0100 4631 
Текући трансфери осталим 
нивоима власти 

10.732.437,39 95,83% 

 Укупно: 10.732.437,39 95,83% 

 

 Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти  
 

Текући трансфери осталим нивоима власти из извора 01 00 -  Општи приходи и примања 
буџета за период јануар-децембар 2019. године планирани су у износу од  11.200.000,00 динара. 
Извршење за период јануар-децембар 2019. године износи 10.732.437,39 динара.  
 

Подизање квалитета основног образовања 
01 00 Општи приходи и примања буџета  

 
На економској класификацији 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти из извора 

финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета за програмску активност 1004 - Подизање 
квалитета основног образовања у периоду од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године реализована 
су средства у укупном износу од 10.732.437,39 динара за програме и пројекте са циљем подизања 
нивоа основног образовања, и то:  

- по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања 
у АП Војводини у 2019. години - финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области 
основног и средњег образовања у АП Војводини у 2019. години износ од  6.092.733,79 динара, 

- по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања 
у АП Војводини у 2019. години – финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области 
јачања језичких компетенција ученика основних и средњих школа у АП Војводини у 2019. години 
износ од 440.572,20 динара,  

- по дискреционом праву покрајинског секретара, у складу са чланом 26. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину,  износ од 360.000,00 динара, и  
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- по Конкурсу за финансирање подизања квалитета основног образовања-набавке додатних 
наставних средстава за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом у основним школама са 
седиштем на територији АП Војводине у 2019. години, одобрених Решењем Покрајинске владе број 
401-182/2019-14 од 03.04.2019. године о употреби средстава текуће буџетске резерве износ од 
3.839.131,40 динара.  

 
Табеларни преглед реализованих средстава за програме и пројекте на економској класификацији 
4631 – извор 01 00: 

Корисник  
Седиште 
Корисика Износ  Намена  

Датум 
плаћања  

OШ "Серво Михаљ" Падеј 90.000,00 Усавршавање наставника 07.06.2019. 

ОШ  „Јован Поповић“ Чока 90.000,00 Усавршавање наставника 07.06.2019. 

ОШ "Никола Ђурковић" Фекетић 90.000,00 Усавршавање наставника 07.06.2019. 

ОШ "Коста Стаменковић" 
Српски 
Милетић 90.000,00 Усавршавање наставника 16.07.2019. 

ОШ "Никола Тесла" 
Бачки 
Брестовац 90.000,00 усавршавање наставника 16.07.2019. 

ОШ "Јосиф Маринковић" Нови Бечеј 90.000,00 Усавршавање наставника 16.07.2019. 

ОШ "Вук Караџић“ Дероње 90.000,00 Усавршавање наставника 16.07.2019. 

ОШ "Вук Караџић" Србобран 90.000,00 Усавршавање наставника 16.07.2019. 

ОШ Сава Шумановић Ердевик 

90.000,00 Усавршавање наставника 16.07.2019. 

-50,21 
Повраћај неутрошених 
средстава  30.07.2019. 

ОШ "Др Тихомир Остојић" Остојићево 100.000,00 Дечја ликовна колонија 07.06.2019. 

ОШ "Јожеф Атила" Купусина 65.000,00 Сусрет братских школа 07.06.2019. 

ОШ "Јожеф Атила" Купусина 65.000,00 Талентовани ученици 07.06.2019. 

ОШ "Милош Црњански" Српски Итебеј 90.000,00 Усавршавање наставника 16.07.2019. 

ОШ "Др Тихомир Остојић" Остојићево 90.000,00 
Стручно усавршавање 
наставног кадра 14.06.2019. 

ОШ "Светозар Милетић" Тител 

90.000,00 Усавршавање наставника 16.07.2019. 

-1.000,00 
Повраћај неутрошених 
средстава  30.12.2019. 

ОШ "Бора Станковић" Каравуково 54.000,00 

Семинар-Међипреметни 
приступ и развој 
компетенције ученика 07.06.2019. 

ОШ "Жарко Зрењанин 
Уча" Надалј 90.000,00 Усавршавање наставника 07.06.2019. 

ОШ "Петар Драпшин" Турија 90.000,00 Усавршавање наставника 07.06.2019. 
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Школа за основно 
музичко образовање 
"Стеван Христић" Бачка Паланка 90.000,00 

Учествовање Оркестра 
хармонике ШОМО "Стеван 
Христић"на Фестивалу 
музичких и балетских школа 
Србије 07.06.2019. 

ОШ "10.ОКТОБАР" Суботица 80.000,00 Скоро камп 07.06.2019. 

ОШ "Ратко Павловић 
Ћићко" Ратково 90.000,00 Усавршавање наставника 16.07.2019. 

ОШ "Никола Тесла" 
Банатско 
Карађорђево 90.000,00 Усавршавање наставника 18.07.2019. 

ОШ " Милош Црњански" Жабалј 90.000,00 Усавршавање наставника 16.07.2019. 

ОШ "Доситеј Обрадовић" Бочар 45.000,00 

Предузетништво као 
међупредметна компетенција 
кроз целокупно школовање-
стручно усавршавање 07.06.2019. 

ОШ "Иво Лола Рибар" Рума 100.000,00 Отвори врата-сви смо исти 07.06.2019. 

ОШ "1. МАЈ" Владимировац 100.000,00 
Фестивал народних обичаја и 
Марцишора 07.06.2019. 

ОШ "Мајшански пут" Суботица 100.000,00 Да се упознамо 07.06.2019. 

ШОМОВ "Барток Бела" Ада 30.000,00 Вече Шопена 07.06.2019. 

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И 
СРЕДНЈЕ ОБРАЗОВАНЈЕ 
"МИЛАН ПЕТРОВИЋ" СА 
ДОМОМ Нови Сад 

200.000,00 Новогодишњи базар 16.07.2019. 

-128,00 
Повраћај неутрошених 
средстава  10.12.2019. 

ОШ "Марко Орешковић" Бачки Грачац 90.000,00 Усавршавање наставника 16.07.2019. 

ОШ "Жарко Зрењанин" Госпођинци 100.000,00 
Сусрет са матицом-живот у 
мултикултуралној средини 07.06.2019. 

ОШ  "КОСТА 
ТРИФКОВИЋ" Нови Сад 70.000,00 

Пластика није научна 
фантастика, већ велика 
проблематика 07.06.2019. 

ОШ "Серво Михалј" Зрењанин 70.000,00 
Међународни летњи камп 
логике 07.06.2019. 

ОШ "Мирослав Антић" Палић 90.000,00 

Трагајући за својим путем - 
радионица професионалне 
оријентације за ученике 
основне школе на Палићу 07.06.2019. 

ОШ "Јожеф Атила" Богојево 90.000,00 Усавршавање наставника 07.06.2019. 

ОШ "Нестор Жучни" Лалић 90.000,00 Усавршавање наставника 16.07.2019. 

ОШ "Хуњади Јанош" Чантавир 

100.000,00 Летњи камп Хуњадију 07.06.2019. 

-1,60 
Повраћај неутрошених 
средстава 17.07.2019. 

ОШ "Моша Пијаде" Дебелјача 99.000,00 
"Шарена дружина драмске 
секције" 07.06.2019. 
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ОШ "Мора Каролј" Сајан 100.000,00 
Камп природних наука и 
уметности 07.06.2019. 

ОШ "Небојша Јерковић" Буђановци 70.000,00 
Деца са села на 
Фрушкогорском маратону 07.06.2019. 

ОШ "Др Ђорђе 
Натошевић" 

Нови 
Сланкамен 90.000,00 

Од праисторије до 
савременог доба 07.06.2019. 

ОШ "Ђорђе Малетић" Јасеново 50.000,00 Знање-прозор у свет 07.06.2019. 

ОШ "Милош Црњански" Нови Сад 

69.000,00 Школска Ботаничка Башта 07.06.2019. 

-5.004,00 
Повраћај неутрошених 
средстава  27.12.2019. 

ОШ "Иван Милутиновић" Суботица 37.000,00 
"Сачувајмо од заборава старе 
занате" 11.06.2019. 

ОШ "Мирослав Антић" Оџаци 90.000,00 Усавршавање наставника 16.07.2019. 

ОШ "ШАМУ МИХАЉ" Бечеј 100.000,00 
Старо мађарско дуборезно 
писмо 07.06.2019. 

ОШ "Алекса Шантић" Степановићево 

90.000,00 Зелена козметика 07.06.2019. 

-6.159,00 
 Повраћај неутрошених 
средстава 27.12.2019.  

ОШ "МОША ПИЈАДЕ" Гудурица 100.000,00 
Међународни дечији камп 
"Шаренило Баната" 07.06.2019. 

ОШ "Ст.Ковач Ђула" 
Стара 
Моравица 100.000,00 Кући пођи-кући дођи 07.06.2019. 

ОШ "Филип Вишњић" Моровић 90.000,00 

Дијагностика, превенција и 
отклањање узрока неуспех у 
школском учењу ученика 16.07.2019. 

ОШ "Сремски фронт" Шид 90.000,00 

Дијагностика, превенција и 
отклањање узрока неуспеха 
школском учењу ученика 07.06.2019. 

ОШ "Михаљо Пупин" Идвор 90.000,00 

Дијагностика, превенција и 
отклањање узрока неуспеха у 
школском учењу ученика 07.06.2019. 

Основна музичка школа 
"Филип Вишњић" Шид 70.000,00 Свирац 2019 07.06.2019. 

ОШ "Браћа Груловић" Бешка 120.000,00 "Стопама Данице Јовановић" 07.06.2019. 

ОШ "Моша Пијаде" Пачир 90.000,00 

"Наше мале свакодневне 
делатности које наносе штету 
природи" 07.06.2019. 

ОШ "Ђура Јакшић" Српска Црња 

90.000,00 Усавршавање наставника 16.07.2019. 

-12.922,81 
Повраћај неутрошених 
средстава  11.12.2019. 

ОШ "Арањ Јанош" Трешњевац 120.000,00 

"Једно послеподне са 
Арањем" (Егy делутан 
Араннyал) - такмичење у 
цртању, у рецитовању и 
правопису 07.06.2019. 

ОШ "Вук Караџић" Бајмок 100.000,00 Чупава, коцош Ката 07.06.2019. 
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Основна музичка школа Кањижа 100.000,00 
Музички камп -"Музиком око 
света" 07.06.2019. 

ОШ "Милоје Чиплић" Нови Бечеј 90.000,00 

Дијагностика, превенција и 
отклањање узрока неуспеха у 
школском учењу ученика.  07.06.2019. 

Музичка школа "Јосиф 
Маринковић" Зрењанин 120.000,00 

17. Међународни сусрети 
младих - Зрењанин, 2019. 07.06.2019. 

ОШ "Мара Јанковић" Кусић 65.000,00 
Стручно усавршавање 
наставника 07.06.2019. 

ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш 90.000,00 Усавршавање наставника 16.07.2019. 

Центар за стручно 
усавршавање Кикинда 146.000,00 Рад са талентованом децом 25.07.2019. 

Школски центар за 
васпитање и образовање 
слушно оштећених лица Суботица 100.000,00 Проговори рукама 07.6.2019. 

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образов. Кањижа 150.000,00 

Расти срећно ту смо да 
помогнемо 25.07.2019. 

ОШ "Свети Сава" Житиште 

90.000,00 Усавршавање наставника 16.07.2019. 

-22.000,59 
Повраћај неутрошених 
средстава  09.09.2019. 

ШОМО "Стеван Христић" Бачка Паланка  75.000,00 
7.школско такмичење ученика 
"Стеван Христић" 07.06.2019. 

I (Укупно по конкурсу за програме и 
пројекте)  6.092.733,79  

ОШ "Јан Чајак" Бачки Петровац 78.200,00 Суф. програма и пројеката у 
области јачања језичких 
компетенција ученика 
основних школа у АПВ за 
2019. годину  

06.06.2019. 

ОШ "Братство" Арадац 77.000,00 Суф. програма и пројеката у 
области јачања језичких 
компетенција ученика 
основних школа у АПВ за 
2019. годину  

06.06.2019. 

-18.511,71 Повраћај нетрошених 
средстава 

20.06.2019. 

ОШ "Петефи Шандор" Бечеј 80.000,00 Суф. програма и пројеката у 
области јачања језичких 
компетенција ученика 
основних школа у АПВ за 
2019. годину  

03.06.2019. 

-7.686,87 Повраћај нетрошених 
средстава 

17.10.2019. 

ОШ "Стеван Сремац" ИО 
"Спомен школа" 

Сента 50.000,00 Суф. програма и пројеката у 
области јачања језичких 
компетенција ученика 
основних школа у АПВ за 
2019. годину  

06.06.2019. 

-50.000,00 Повраћај нетрошених 
средстава 

26.08.2019. 
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ОШ "Сечењи Иштван" 

Суботица 

27.900,00 Суф. програма и пројеката у 
области јачања језичких 
компетенција ученика 
основних школа у АПВ за 
2019. годину  

21.05.2019. 

-4.629,22 Повраћај нетрошених 
средстава 

23.05.2019. 

ОШ "Јожеф Атила" Купусина 27.000,00 Суф. програма и пројеката у 
области јачања језичких 
компетенција ученика 
основних школа у АПВ за 
2019. годину 

06.06.2019. 

ОШ "Серво Михаљ" Зрењанин 11.500,00 Суф. програма и пројеката у 
области јачања језичких 
компетенција ученика 
основних школа у АПВ за 
2019. годину  

06.06.2019. 

ОШ "Владимир Назор" Ђурђин 69.800,00 Суф. програма и пројеката у 
области јачања језичких 
компетенција ученика 
основних школа у АПВ за 
2019. годину  

06.06.2019. 

ОШ "Братство јединство" Куцура 100.000,00 Суф. програма и пројеката у 
области јачања језичких 
компетенција ученика 
основних школа у АПВ за 
2019. годину 

06.06.2019. 

II (Укупно по конкурсу за језичке 
компетенције) 

440.572,20 

ОШ «Чех Карољ» Ада  27.000,00 Суфинансирање окружног 
такмичења из мађарског 
језика у ОШ „Чех Карољ“, Ада 

03.05.2019. 

ОШ "Серво Михаљ" Мужља  250.000,00 Финансирање трошкова 
организације седмог логичког 
кампа  

03.12.2019. 

ОШ "Јован Јовановић 
Змај" 

Кањижа 83.000,00 „Драмско-педагошке 
радионице – иновације у 
школи“ 

19.12.2019. 

III (Укупно по дискреционом праву 
секретара) 

360.000,00 

ОШ "Братство-јединство" Панчево 40.000,00 Набавка додатних наставних 
средстава за ученике са 
сметњама у развоју и 
инвалидитетом у ош на 
територији АПВ  

05.08.2019. 

Школа за основно и 
средње образовање 
"Радивој Поповић" 

Сремска 
Митровица 

160.000,00 Набавка додатних наставних 
средстава за ученике са 
сметњама у развоју и 
инвалидитетом у ош на 
територији АПВ 

05.08.2019. 

ОШ "23. октобар" Кленак 11.250,00 Набавка додатних наставних 
средстава за ученике са 
сметњама у развоју и 
инвалидитетом у ош на 
територији АПВ 

05.08.2019. 
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ОШ "Доситеј Обрадовић" Фаркаждин 40.000,00 Набавка додатних наставних 
средстава за ученике са 
сметњама у развоју и 
инвалидитетом у ош на 
територији АПВ 

05.08.2019. 

ОСШ "Жарко Зрењанин" Суботица 199.999,36 Набавка додатних наставних 
средстава за ученике са 
сметњама у развоју и 
инвалидитетом у ош на 
територији АПВ 

05.08.2019. 

ОШ "Др Ђорђе Јоановић" Ново Милошево 199.999,36 Набавка додатних наставних 
средстава за ученике са 
сметњама у развоју и 
инвалидитетом у ош на 
територији АПВ 

05.08.2019. 

ОШ "Трива Витасовић 
Лебарник" 

Лаћарак 40.000,00 Набавка додатних наставних 
средстава за ученике са 
сметњама у развоју и 
инвалидитетом у ош на 
територији АПВ 

05.08.2019. 

ОШ "Пионир" Стари Жедник 33.750,00 Набавка додатних наставних 
средстава за ученике са 
сметњама у развоју и 
инвалидитетом у ош на 
територији АПВ 

05.08.2019. 

ОШ "Ђуро Салај" Суботица 40.000,00 Набавка додатних наставних 
средстава за ученике са 
сметњама у развоју и 
инвалидитетом у ош на 
територији АПВ 

05.08.2019. 

ОШ "Херој Пинки" Бачка Паланка  40.000,00 Набавка додатних наставних 
средстава за ученике са 
сметњама у развоју и 
инвалидитетом у ош на 
територији АПВ 

05.08.2019. 

ОШ  "Симеон Араницки" Стара Пазова 40.000,00 Набавка додатних наставних 
средстава за ученике са 
сметњама у развоју и 
инвалидитетом у ош на 
територији АПВ 

05.08.2019. 

ОШ "Растко Немањић - 
Свети Сава" 

Нова Пазова 40.000,00 Набавка додатних наставних 
средстава за ученике са 
сметњама у развоју и 
инвалидитетом у ош на 
територији АПВ 

08.08.2019. 

ОШ "Бошко Палковљевић 
Пинки" 

Сремска 
Митровица 

40.000,00 Набавка додатних наставних 
средстава за ученике са 
сметњама у развоју и 
инвалидитетом у ош на 
територији АПВ 

08.08.2019. 

Основна школа "Васа 
Стајић" 

Мокрин 40.000,00 Набавка додатних наставних 
средстава за ученике са 
сметњама у развоју и 
инвалидитетом у ош на 
територији АПВ 

08.08.2019. 
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ОШ "Др Ђорђе 
Натошевић" 

Нови Сланкамен 40.000,00 Набавка додатних наставних 
средстава за ученике са 
сметњама у развоју и 
инвалидитетом у ош на 
територији АПВ 

08.08.2019. 

ОШ "Змај Јова Јовановић" Рума 40.000,00 Набавка додатних наставних 
средстава за ученике са 
сметњама у развоју и 
инвалидитетом у ош на 
територији АПВ 

08.08.2019. 

ОШ "Иво Лола Рибар" Рума 101.322,50 Набавка додатних наставних 
средстава за ученике са 
сметњама у развоју и 
инвалидитетом у ош на 
територији АПВ 

13.08.2019. 

ОШ "Вељко Дугошевић" Рума 39.960,00 Набавка додатних наставних 
средстава за ученике са 
сметњама у развоју и 
инвалидитетом у ош на 
територији АПВ 

13.08.2019. 

Школа за основно и 
средње образовање 
"Милан Петровић" са 
домом 

Нови Сад 120.000,00 Набавка додатних наставних 
средстава за ученике са 
сметњама у развоју и 
инвалидитетом у ош на 
територији АПВ 

28.08.2019. 

ШОСО "Мара Мандић" Панчево 240.000,00 Набавка додатних наставних 
средстава за ученике са 
сметњама у развоју и 
инвалидитетом у ош на 
територији АПВ 

28.08.2019. 

ОШ "Браћа Груловић" Бешка 36.050,00 Набавка додатних наставних 
средстава за ученике са 
сметњама у развоју и 
инвалидитетом у ош на 
територији АПВ 

06.09.2019. 

Школа за основно и 
средње образовање 
"Јелена Варјашки" 

Вршац 199.999,36 Набавка додатних наставних 
средстава за ученике са 
сметњама у развоју и 
инвалидитетом у ош на 
територији АПВ 

06.09.2019. 

ОШ "Михајло Пупин" Ветерник 148.746,43 Набавка додатних наставних 
средстава за ученике са 
сметњама у развоју и 
инвалидитетом у ош на 
територији АПВ 

13.09.2019. 

 ОШ "Славко Родић" Бачки Јарак 80.000,00 Набавка додатних наставних 
средстава за ученике са 
сметњама у развоју и 
инвалидитетом у ош на 
територији АПВ 

13.09.2019. 

ШОСО "9.мај" Зрењанин 399.998,72 Набавка додатних наставних 
средстава за ученике са 
сметњама у развоју и 
инвалидитетом у ош на 
територији АПВ 

07.10.2019. 



59 
 

ОШ "Доситеј Обрадовић" Опово 36.957,70 Набавка додатних наставних 
средстава за ученике са 
сметњама у развоју и 
инвалидитетом у ош на 
територији АПВ 

07.10.2019. 

ОШ "Петар Кочић" Инђија 80.000,00 Набавка додатних наставних 
средстава за ученике са 
сметњама у развоју и 
инвалидитетом у ош на 
територији АПВ 

08.10.2019. 

ОШ "Млада покољења" Ковачица 40.000,00 Набавка додатних наставних 
средстава за ученике са 
сметњама у развоју и 
инвалидитетом у ош на 
територији АПВ 

08.10.2019. 

ОШ "Ђорђе Малетић" Јасеново 72.550,00 Набавка додатних наставних 
средстава за ученике са 
сметњама у развоју и 
инвалидитетом у ош на 
територији АПВ 

08.10.2019. 

ОШ "Иво Лола Рибар" Нови Сад 39.930,00 Набавка додатних наставних 
средстава за ученике са 
сметњама у развоју и 
инвалидитетом у ош на 
територији АПВ 

15.10.2019. 

Школа за основно и 
средње образовање "Вук 
Караџић" 

Сомбор 199.999,36 Набавка додатних наставних 
средстава за ученике са 
сметњама у развоју и 
инвалидитетом у ош на 
територији АПВ 

11.10.2019. 

ОШ "Бранко Радичевић" Кузмин 40.000,00 Набавка додатних наставних 
средстава за ученике са 
сметњама у развоју и 
инвалидитетом у ош на 
територији АПВ 

17.10.2019. 

ОШ "Вук Караџић" Нови Сад 40.000,00 Набавка додатних наставних 
средстава за ученике са 
сметњама у развоју и 
инвалидитетом у ош на 
територији АПВ 

17.10.2019. 

ОШ "23. октобар" Голубинци 40.000,00 Набавка додатних наставних 
средстава за ученике са 
сметњама у развоју и 
инвалидитетом у ош на 
територији АПВ 

17.10.2019. 

ОШ "15. октобар" Пивнице 39.880,00 Набавка додатних наставних 
средстава за ученике са 
сметњама у развоју и 
инвалидитетом у ош на 
територији АПВ 

31.10.2019. 

ОШ "Бранко Радичевић" Никинци 39.999,87 Набавка додатних наставних 
средстава за ученике са 
сметњама у развоју и 
инвалидитетом у ош на 
територији АПВ 

07.11.2019. 
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ОШ "Јован Јовановић 
Змај" 

Сремска 
Митровица 

80.000,00 Набавка додатних наставних 
средстава за ученике са 
сметњама у развоју и 
инвалидитетом у ош на 
територији АПВ 

07.11.2019. 

ОШ "Иван Милутиновић" Суботица 33.750,00 Набавка додатних наставних 
средстава за ученике са 
сметњама у развоју и 
инвалидитетом у ош на 
територији АПВ 

07.11.2019. 

ОШ "Душан Јерковић" Рума  40.000,00 Набавка додатних наставних 
средстава за ученике са 
сметњама у развоју и 
инвалидитетом у ош на 
територији АПВ 

07.11.2019. 

ОШ "Вук Караџић" Конак  19.999,94 Набавка додатних наставних 
средстава за ученике са 
сметњама у развоју и 
инвалидитетом у ош на 
територији АПВ 

19.11.2019. 

ОШ "Петар Кочић" Наково  40.000,00 Набавка додатних наставних 
средстава за ученике са 
сметњама у развоју и 
инвалидитетом у ош на 
територији АПВ 

18.11.2019. 

ОШ "Прва војвођанска 
бригада" 

Нови Сад  80.000,00 Набавка додатних наставних 
средстава за ученике са 
сметњама у развоју и 
инвалидитетом у ош на 
територији АПВ 

27.11.2019. 

ОШ "Милоје Петковић 
Фећко" 

Платичево  40.000,00 Набавка додатних наставних 
средстава за ученике са 
сметњама у развоју и 
инвалидитетом у ош на 
територији АПВ 

27.11.2019. 

ОШ "Милош Црњански" Хртковци  40.000,00 Набавка додатних наставних 
средстава за ученике са 
сметњама у развоју и 
инвалидитетом у ош на 
територији АПВ 

27.11.2019. 

ОШ "Добросав 
Радосављевић Народ" 

Мачванска 
Митровица 

40.000,00 Набавка додатних наставних 
средстава за ученике са 
сметњама у развоју и 
инвалидитетом у ош на 
територији АПВ 

11.12.2019. 

ОШ "Васа Стајић" Нови Сад 101.780,00 Набавка додатних наставних 
средстава за ученике са 
сметњама у развоју и 
инвалидитетом у ош на 
територији АПВ 

03.12.2019. 

ОШ "Доситеј Обрадовић" Нови Сад 83.299,68 Набавка додатних наставних 
средстава за ученике са 
сметњама у развоју и 
инвалидитетом у ош на 
територији АПВ 

02.12.2019. 
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Основна школа "Иван 
Гундулић" 

Нови Сад  119.909,12 Набавка додатних наставних 
средстава за ученике са 
сметњама у развоју и 
инвалидитетом у ош на 
територији АПВ 

10.12.2019. 

ОШ "Јован Поповић" Сремска 
Митровица 

40.000,00 Набавка додатних наставних 
средстава за ученике са 
сметњама у развоју и 
инвалидитетом у ош на 
територији АПВ 

12.12.2019. 

IV (Укупно из текуће буџетске резерве) 3.839.131,40 

УКУПНО  (I+II+III+IV) 10.732.437,39 

 
Економска класификација 481 – ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА  

 

Финансијски план за 2019. годину 3.753.000,00 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 3.714.788,90 

Остатак средстава до 31.12.2019. године 38.211,10 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 98,98% 

 
Преглед извршења расхода са економске класификације 481 
 

Изв. 
фин. 

Ек. клас. Назив Извршење % извршења 

 4819 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама 

3.714.788,90 98,98% 

0100 4819 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама 

3.714.788,90 98,98% 

 Укупно: 3.714.788,90 98,98% 

 

 Економска класификација 4819 – Дотације осталим непрофитним институцијама   
 

Дотације осталим непрофитним институцијама из извора 01 00 -  Општи приходи и примања буџета 
за период јануар-децембар 2019. године планиране су у износу од 3.753.000,00 динара. Извршење 
за период јануар-децембар 2019. године износи  3.714.788,90 динара.  

 
Подизање квалитета основног образовања 
01 00 
 

Општи приходи и примања буџета  

На економској класификацији 4819 – Дотације осталим непрофитним институцијама за Програмску 
активност 1004 - Подизање квалитета основног образовања у периоду од 01.01.2019. године до 
31.12.2019. године реализована су средства у износу од 3.714.788,90 динара, и то: 

- по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања 
у АП Војводини у 2019. години - финансирање и суфинансирање програма и пројеката у 
области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2019. години износ од  
2.647.788,90 динара,  

- по Конкурсу за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката 
националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања у АП 
Војводини за 2019. годину износ од 1.105.000,00 динара. 
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Табеларни преглед реализованих средстава за програме и пројекте на економској класификацији 
4819 – извор 01 00: 
 

КОРИСНИК  СЕДИШТЕ 
КОРИСНИКА 

ИЗНОС НАМЕНА  ДАТУМ 
ПЛАЋАЊА 

Форум за едукацију, сарадњу, 
афирмацију и подршку грађ. 
друштву 

Нови Сад 60.000,00 Машталица - свашталица 2019. 07.06.2019. 

УДРУЖЕЊЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 
ОБРАЗОВАЊА “ОБРАЗОВНИ 
САВЕТНИК“ 

Нови Сад 80.000,00 Ширимо руке једни другима 12.06.2019. 

Иновациони центар Падеј 50.000,00 Учи и упознај се кроз игру 12.06.2019. 

Међународни центар 
књижевности за децу Змајеве 
дечје игре 

Нови Сад 70.000,00 Што год више читаш, све си већи, 
јачи! 

12.07.2019. 

Удружење грађана "Пал 
Абрахам" 

Апатин 50.000,00 Међународни летњи камп 12.07.2019. 

Удружење за развој излагачке 
писмености "Изражајност" 

Нови Сад 50.000,00 Школски час културе говора за 
ђаке основних школа 

11.06.2019. 

ПОКРЕТ ГОРАНА ВОЈВОДИНЕ Сремски 
Карловци 

150.000,00 Цегер еколошких идеја-семинар 
за васпотаче и наставнике 
основних школа у оквиру 
програма "За чистије и зеленије 
школе у Војводини" 

10.06.2019. 

ДОР - Центар за креативну 
едукацију и уметност 

Нови Сад 100.000,00 Буквар - ненасилне 
комуникације за децу 

07.06.2019. 

Фондација „Протопоп Траиан 
Опреа“ 

Вршац 70.000,00 Едукативни камп-Упознавање 
кроз историју 

14.06.2019. 

Удружење "Живот као 
инспирација" 

Нови Сад 110.000,00 Књиге нису бриге 2 07.06.2019. 

Мен-тхал Дрогпревент Бачка 
Топола 

60.000,00 Превенција употребе 
недозвољених психоактивних 
супстанци међу малолетницима 

12.07.2019. 

Удружење грађана "Животни 
лавиринт" 

Нови Сад 100.000,00 Учење о животињском свету кроз 
пројкетну наставу 

14.06.2019. 

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ШКОЛА 
ПЛУС ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ 

Бела Црква 80.000,00 Чеси наши пријатељи-
истраживачки рад 

11.06.2019. 

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ И ПРИМЕНУ 
НАУКЕ,ТЕХНОЛОГИЈЕ И 
ИНФОРМАТИКЕ 

Нови Сад 75.000,00 Дани информатике у основним 
школама Војводине 2019. год. 

12.07.2019. 

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ И ПРИМЕНУ 
НАУКЕ,ТЕХНОЛОГИЈЕ И 
ИНФОРМАТИКЕ 

Нови Сад 75.000,00 Енергија свуда око нас 2019 12.07.2019. 

Удружење грађана "Нови Сад" Нови Сад 80.000,00 Модерни основци 11.06.2019. 
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Удружење грађана "СРЦЕМ ЗА 
СВЕ" 

Нови Сад 80.000,00 Буди основац, буди "ин" 14.06.2019. 

ЕДУ-ПОРТ УДРУЗЕЊЕ Суботица 70.000,00 10. Дан детета у Суботици 10.06.2019. 

Удружење "КАНДЕЛАБЕР" Палић 60.000,00 Природњачка авантура - Други 
летњи камп на обали Лудошког 
језера 

14.06.2019. 

Центар за учење и културу - 
Пленум 
  

Нови Бечеј 
  

70.000,00 Двојезични речник 
међунационалне толеранције 

10.06.2019. 

-211,10 Повраћај неутрошених средстава  19.12.2019. 

Удружење просветних радника 
Баната "Пастор Вера" 

Кикинда 50.000,00 Развој мађарске дечије глумачке 
секције у Кикинди у сарадњи са 
основним школама и културно 
уметничком друштвом у циљу 
менталног развоја деце 

12.07.2019. 

Удружење Бубамара Бечеј 100.000,00 "Музичко - едукативни камп" 13.06.2019. 

ДРУШТВО ЉУБИТЕЉА 
ПРИРОДЕ ФАЛЦО 

Темерин 70.000,00 10. Едукативно еколошки камп за 
децу школског узраста 

09.07.2019. 

Удружење"Ецо-фриндс &Ецо-
хит кит елецтроник Т.Д. 

Палић 38.000,00 Јачање професионалне 
компетенције наставника у 
области трајног одрживог 
развоја-Смањење еколошког 
отиска иновативним 
селективним моделом 
прикупљања батерија 5/17/5/5 

  

ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 
ДЕЦИ НА ДАР 

Нови Сад 90.000,00 Креативно-едкативне радионице 
и кампови током Новосадсог 
дечијег лета и Зимзарија 9 

12.06.2019. 

Подружница педагога основних 
школа Јужно-Бачког округа 

Нови Сад 70.000,00 Оплемени културом и срце и 
душу 

13.06.2019. 

Центар за учење и културу - 
Пленум 

Нови Бечеј 50.000,00 Нека се и твоја мисао чује-курс о 
основама комуникације и 
новинарства 

10.06.2019. 

Друштво рецитатора 
војвођанских Мађара 

Фекетић 50.000,00 Версфелкесзито танарок 
товаббкепзесе   
Стручно усавршавање 
наставника рецитаторске секције 

12.06.2019. 

Удружење "Смарт еду" Суботица 50.000,00 Третман покретом 19.06.2019. 
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Центар за ликовно васпитање 
деце и омладине Војводине 

Нови Сад 50.000,00 62. изложба ликовних радова 
деце Србије "Илустрација 
литерарних дела" на тему "Деца 
могу да полете" 

14.06.2019. 

Организација за младе Нови Сад 90.000,00 Безбедно корачам по веб-у 2019 30.07.2019. 

Центар за развој образовања 
"Планета" 

Сомбор 90.000,00 ПЛАНЕТА БЕЗ ГРАНИЦА 12.07.2019. 

Мађарско културно друштво 
Петефи Шандор 

Бечеј 70.000,00 "Кискарацсонy, нагyкарацсонy" - 
Народни обичаји за Божић 

14.06.2019. 

Удружење Радионица Нови Сад 60.000,00 Образовање и знање за Роме-
повратнике по споразуму о 
реадмисији у Војводини 

22.07.2019. 

АСОЦИЈАЦИЈА СЛОВАЧКИХ 
ПЕДАГОГА 

Бачки 
Петровац 

80.000,00 Квиз-упознај своју прошлост 08.10.2019. 

Фондација "Тијана Јурић" Суботица  100.000,00 Унапређење знања ИТ 
безбедности  

11.06.2019. 

I Укупно по Конкурсу за програме и пројекте: 2.647.788,90 

Национални савет мађарске 
националне мањине  

Суботица 237.284,00 Превод и припрема тестова за 
такмичење ученика основних 
школа који наставу похађају на 
мађарском језику на територији 
АПВ" 

30.10.2019. 

Национални савет словачке 
националне мањине  

Нови Сад  216.894,00 Превод и припрема тестова за 
такмичење ученика основних 
школа који наставу похађају на 
словачком језику на територији 
АПВ" 

30.10.2019. 

Национални савет русинске 
националне мањине  

Руски 
Крстур  

202.090,00 Превод и припрема тестова за 
такмичење ученика основних 
школа који наставу похађају на 
русинском језику на територији 
АПВ" 

06.11.2019. 

Национални савет румунске 
националне мањине  

Нови Сад  211.586,00 Превод и припрема тестова за 
такмичење ученика основних 
школа који наставу похађају на 
румунском језику на територији 
АПВ" 

30.10.2019. 

Национални савет хрватске 
националне мањине  

Суботица  237.146,00 Превод и припрема тестова за 
такмичење ученика основних 
школа који наставу похађају на 
хрватском језику на територији 
АПВ" 

30.10.2019. 
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II Укупно по конкурсу за националне савете 
1.105.000,00  

УКУПНО  (I+II) 
3.714.788,90 

 
Правни основ је члан 188. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени 

гласник РС" број 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 27/18 – др. закон и 6/20),  члан 38. Закона о 
удружењима  ("Службени гласник РС" број 51/09, 99/11-др.закони и 44/18 – др.закон) и члан 2. и 4. 
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 у Аутономној покрајини Војводини ("Службени лист АПВ" број 14/15 и 10/17). 

 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ  20031005 – ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ   

 
На програмској активности 20031005 – Образовање одраслих планирана средства износе 
1.810.000,00 динара у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета. 
Средства су извршена у износу од  1.788.451,00  динара односно 98,81% годишњег плана. 
 
Економска класификација 463 – ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ  
 

Финансијски план за 2019. годину 1.810.000,00 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 1.788.451,00 

Остатак средстава до 31.12.2019. године 21.549,00 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 98,81% 

 
 
Преглед извршења расхода са економске класификације 463 
 

Изв. 
фин. 

Ек. клас. Назив Извршење % извршења 

 4632 
Капитални  трансфери осталим 
нивоима власти 

1.788.451,00 98,81% 

0100 4632 
Капитални трансфери осталим 
нивоима власти 

1.788.451,00 98,81% 

 Укупно: 1.788.451,00 98,81% 

 

 Економска класификација 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти  
  

Капитални  трансфери осталим нивоима власти из извора 01 00 Општи приходи и примања 
буџета за период јануар-децембар 2019. године планирани су у износу од  1.810.000,00 динара. За 
период јануар-децембар 2019. године извршено је  1.788.451,00 динара.  

 
 Образовање одраслих 
01 00 Општи приходи и примања буџета  

 
На економској класификацији 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти за Програмску 
активност 1005 – Образовање одраслих у периоду од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године 
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планирана су средства у износу од 1.810.000,00 динара, а реализована су у укупном износу од 
1.788.451,00 динара, што је 98,81% годишњег плана,  за набавку опреме у основним школама које 
имају статус јавно признатих организатора активности формалног основног образовања одраслих 
на територији АП Војводине за 2019. годину, и то: 

- по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања 
у АП Војводини у 2019. години  - финансирање и суфинансирање набавке опреме за основне 
школе које имају статус јавно признатих организатора активности формалног основног 
образовања одраслих на територији АП Војводине у 2019. години износ 1.703.451,00 динара 
и 

- по дискреционом праву покрајинског секретара, у складу са чланом 26. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину, износ 85.000,00 динара. 

 

Табеларни преглед утрошених средстава  за набавку опреме за образовање одраслих на 
економској класификацији 4632 – извор 01 00: 

КОРИСНИК СЕДИШТЕ 
КОРИСНИКА 

НАМЕНА ИЗНОС ДАТУМ 
ПЛАЋАЊА 

ОШ "НОВАК РАДОНИЋ" МОЛ Рачунарска опрема 
(лаптоп, пројектор и 
звучници) 

97.000,00 07.06.2019. 

ОШ "МИЛЕТА ПРОТИЋ" ТОВАРИШЕВО Лаптоп са 
пројектором 

108.470,00 08.07.2019. 

ОШ "СЕВЕР ЂУРКИЋ" БЕЧЕЈ Електронска језичка 
лабораторија 

110.621,00 06.11.2019. 

ОШ "20. ОКТОБАР" ВРБАС Рачунарска опрема 150.847,00 07.06.2019. 

ОШ "ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ" ЗРЕЊАНИН Рачунарска опрема 101.600,00 27.09.2019. 

ОШ "ВАСА СТАЈИЋ" МОКРИН Рачунарска опрема 191.073,00 13.06.2019. 

ОШ "ПЕТЕФИ БРИГАДА" КУЛА Рачунарска опрема са 
пројектором и 
мултифункционалним 
штампачем 

120.000,00 19.07.2019. 

ОШ "ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ" НОВИ БЕЧЕЈ Рачунарска опрема са 
пројектором 

164.540,00 27.09.2019. 

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ "МИЛАН 
ПЕТРОВИЋ" СА ДОМОМ 
УЧЕНИКА 

НОВИ САД ИКТ опрема за 
Програм основног 
образовања одраслих 

181.002,00 26.07.2019. 

ОШ "НЕБОЈША ЈЕРКОВИЋ" БУЂАНОВЦИ Рачунарска опрема 132.000,00 12.07.2019. 

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ 

СОМБОР Рачунарска опрема 115.000,00 24.10.2019. 

ОШ "ИВО ЛОЛА РИБАР" РУМА Рачунарска опрема 
(интерактивна табла, 
лаптоп пројектор) 

231.298,00 11.07.2019. 

I УКУПНО ПО КОНКУРСУ  1.703.451,00 
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ОШ ''Темеркењ Иштван'' Торњош  Набавка рачунарске 
опреме у функцији 
образовања одраслих 

85.000,00 19.12.2019. 

II УКУПНО ПО ДИСКРЕЦИОНОМ ПРАВУ 85.000,00 

УКУПНО ( I+II) 1.788.451,00 

 
Правни основ је члан 60. Закона о образовању одраслих ("Службени гласник РС" број 55/13,  

88/17-др.закон, 27/18-др.закон и 6/20-др.закон) и члан 2. и 4. 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 у Аутономној 
покрајини Војводини ("Службени лист АПВ" број 14/15 и 10/17). 

 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20031006 – МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ОСНОВНИХ 
ШКОЛА   
 
На програмској активности 20031006 - Модернизација инфраструктуре основих школа  планирана 
средства износе 207.607.695,80 динара и то у целости из извора финансирања 01 00 – Општи 
приходи и примања буџета.  
Средства су извршена у износу од 207.433.090,40 динара односно 99,92% годишњег плана.  
   
Економска класификација 463 – ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ  
 

Финансијски план за 2019. годину 207.607.695,80 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 207.433.090,40 

Остатак средстава до 31.12.2019. године 174.605,40 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 99,92% 

 
Преглед извршења расхода са економске класификације 463 
 

Изв. 
фин. 

Ек. клас. Назив Извршење % извршења 

 4631 
Текући  трансфери осталим 
нивоима власти 

25.980.000,00 99,98% 

0100 4631 
Текући трансфери осталим 
нивоима власти 

25.980.000,00 99,98% 

 4632 
Капитални  трансфери осталим 
нивоима власти 

181.453.090,40 99,91% 

0100 4632 
Капитални  трансфери осталим 
нивоима власти 

181.453.090,40 99,91% 

 Укупно: 207.433.090,40 99,92% 

 

 Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти  
 

Текући трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 25.985.000,00 динара 
за период јануар-децембар 2019. године. Извршење за период јануар-децембар 2019. године је 
25.980.000,00 динара.  
 



68 
 

Модернизација инфраструктуре основних школа   

01 00 Општи приходи и примања буџета 

На економској класификацији 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти за Програмску 

активност 1006 – Модернизација инфраструктуре основних школа у периоду од 01.01.2019. године 

до 31.12.2019. године планирана су   средства у износу од 25.985.000,00 динара а у извештајном 

периоду реализована су  у укупном износу од 25.980.000,00 динара, односно извршење 99,98% 

годишњег плана. За текуће поправке и одржавање објеката предшколских установа на територији 

АП Војводине Средства су извршена у целости употребом средстава из текуће буџетске резерве за 

текуће поправке и одржавање зграда и објеката у установама основног образовања у АП 

Војводини. 

 

Табеларни преглед утрошених средстава за текуће поправке и одржавање зграда и објеката по 
решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве на економској класификацији 4631 - извор: 

Р.бр. Корисник Седиште 
Корисника 

Износ Намена  Датум 
плаћања 

1. ОШ ''Жарко 
Зрењанин''  

Госпођинци 25.795.000,00 
 

за финансирање 

извођења радова на 

текућем одржавању 

објекта школе на основу 

Решења о употреби 

средстава текуће 

буџетске резерве број 

401-182/2019-93 од 

02.10.2019. године           у 

износу од 25.795.000,00 

динара  

 

28.11.2019. 

2.  ОШ ''Свети Сава'' Стајићево 

185.000,00 

финансирање трошкова 

извођења радова на 

текућем одржавању 

санитарног чвора на 

основу Решења о 

употреби средстава 

текуће буџетске 

резерве број 401-

182/2019-125 од 

05.11.2019. године           у 

03.12.2019. 
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износу од 185.000,00 

динара  

 

I 
УКУПНО ИЗ 
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 
РЕЗЕРВЕ 

 25.980.000,00   

 

 Економска класификација 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти  
 

Капитални трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 181.622.695,80 динара за 
период јануар-децембар 2019. године и то у целости из  извора 01 00 Општи приходи и примања 
буџета. За период јануар-децембар 2019. године извршење је 181.453.090,40 динара.  

 
 Модернизација инфраструктуре основних школа   
01 00 Општи приходи и примања буџета  

 
На економској класификацији 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти за Програмску 
активност 1006 – Модернизација инфраструктуре основних школа у периоду од 01.01.2019. године 
до 31.12.2019. године реализована су средства у укупном износу од 181.453.090,40 динара што је 
извршење годишњег плана са 99,91%, и то:  
- по Конкурсу за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и 
инвестиционог одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, 
ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2019. годину (први 
конкурс),  у износу од 85.551.557,61 динара;   
- по Конкурсу за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и 
инвестиционог одржавања објеката установа основног и средњег образовања и васпитања на 
територији АП Војводине за 2019 . годину (други Конкурс)  у износу од 39.500.000,00 динара (укупно 
оба конкурса 125.051.557,61 динара);  
-  употребом средстава текуће буџетске резерве у износу 55.564.144,80 динара, за финансирање 
трошкова извођења радова на санацији, адаптацији, реконструкцији, инвестиционом одржавању 
установа и   
- по дискреционом праву покрајинског секретара, у складу са чланом 26. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину,   износ од 837.387,99 динара. 
 
Табеларни преглед реализованих средстава за модернизацију инфраструктуре  установа основног 
образовања - за адаптацију, санацију , реконструкцију, инвестиционо одржавање установа и 
набавке опреме на економској класификацији 4632 –извор 01 00:  
 

Р.бр. Корисник 
Седиште 

корисника 
Износ Намена 

Датум 
плаћања 

1 

ОШ "ДОЖА 
ЂЕРЂ" 

ГУНАРОШ 1.097.000,00 инвестиционо одржавање 
дела објекта школе - 
свлачионице уз фискултурну 
салу 

03.10.2019. 

2 
ШКОЛА ЗА 
ОСНОВНО 

БАЧКА ТОПОЛА 4.268.496,84 санација кровне 
конструкције 

03.10.2019. 
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МУЗИЧКО 
ОБРАЗОВАЊЕ 

3 
ОШ "ПЕТЕФИ 
ШАНДОР" 

БЕЧЕЈ 2.146.348,00 инвестиционо одржавање 
фасаде - замена столарије 

25.09.2019. 

4 

ШКОЛА ЗА 
ОСНОВНО И 
СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ 
"БРАТСТВО" 

БЕЧЕЈ 2.210.000,00 санација и адаптација 
објекта школа - санитарног 
чвора и трпезарије 

09.12.2019. 

5 
ОШ "САВА 
МУНЋАН" 

КРУШЧИЦА 956.900,00 инвестиционо одржавање 
објекта - санитарног чвора 

04.11.2019. 

6 
ОШ "ЂОРЂЕ 
МАЛЕТИЋ" 

ЈАСЕНОВО 2.496.991,25 инвестиционо одржавање 
објекта - санитарних 
чворова 

24.09.2019. 

7 
ОШ "БРАНКО 
РАДИЧЕВИЋ" 

ВЕЛИКО 
СРЕДИШТЕ 

770.253,84 санација међуспратне 
конструкције на делу објекта 

09.10.2019 

8 
ОШ "ЂУРА 
ЈАКШИЋ" 

ЧУРУГ 5.466.465,96 инвестиционо одржавање 
објекта (26.931,00 враћено у 
буџет АПВ 11.09.2019.) 

10.09.2019. 

9 

ОШ "НИКОЛА 
ТЕСЛА" 

БАНАТСКО 
КАРАЂОРЂЕВО 

465.168,00 инвестиционо одржавање 
дела фасаде на објекту 
школе издвојеног одељења 
"Ади Ендре" у Торди 

30.08.2019. 

10 
 

ОШ "ФЕЈЕШ 
КЛАРА" 

КИКИНДА 4.500.000,00 реконструкција крова и 
санација фасаде 

02.12.2019. 

11 
ОШ "МЛАДА 
ПОКОЉЕЊА" 

КОВАЧИЦА 3.461.092,80 извођење радова на крову 
школе 

10.09.2019. 

12 
ОШ "ЖАРКО 
ЗРЕЊАНИН" 

СКОРЕНОВАЦ 564.472,80 инвестиционо одржавање 
објекта школа 

10.07.2019. 

13 
ОШ "ВЕЉКО 
ВЛАХОВИЋ" 

КРУШЧИЋ 2.950.000,00 инвестиционо одржавање 
објекта - замена портала и 
прозора 

19.07.2019. 

14 
ОГЛЕДНА ОШ 
"АДИ ЕНДРЕ" 

МАЛИ ИЂОШ 4.800.000,00 реконструкција и адаптација 
санитарног чвора 

28.11.2019. 

15 
ОШ "ЈОВАН 
ДУЧИЋ" 

ПЕТРОВАРАДИН 5.900.000,00 инвестиционо одржавање 
објекта - санитарних 
чворова 

10.09.2019. 

16 
ОШ "ЂУРА 
ЈАКШИЋ" 

КАЋ 3.441.375,60 инвестиционо одржавање - 
замена столарије 

05.11.2019. 

17 
ОШ "ЈОЖЕФ 
АТИЛА" 

БОГОЈЕВО 3.999.240,00 адаптација инсталација 
грејања и замена 
топловодног котла 

14.11.2019. 

18 
ОШ "МОША 
ПИЈАДЕ" 

ИВАНОВО 4.399.312,60 реконструкција и пренамена 
постојеће зграде 

31.10.2019. 

19 
ОШ "ВЕЉКО 
ЂУРИЧИН" 

ЈАРКОВАЦ 3.195.000,00 инвестиционо одржавање 
објекта  

28.11.2019. 
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20 
ОШ "ПЕТЕФИ 
ШАНДОР" 

ДОРОСЛОВО 2.496.000,00 адаптација и санација 
објекта фискултурне сале 

20.09.2019. 

21 
ОШ "ЈОВАН 
ЈОВАНОВИЋ 
ЗМАЈ" 

СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА 

3.299.000,00 адаптација 
електроенергетских 
инсталација 

10.07.2019. 

22 
ОШ "ЈОВАН 
ПОПОВИЋ" 

СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА 

2.898.544,80 инвестиционо одржавање 
крова уличног дела објекта у 
ИО Велики Радинци 

17.07.2019. 

23 
ОШ "10. 
ОКТОБАР" 

СУБОТИЦА 3.568.782,00 инвестиционо одржавање 
електроенергетских 
инсталација 

10.09.2019. 

24 
ОШ "ИВАН ГОРАН 
КОВАЧИЋ" 

СУБОТИЦА 4.900.000,00 санација дворишног дела 
крова, стрехе и фасаде 

14.08.2019. 
и 
26.11.2019. 

25 
ОШ "ХУЊАДИ 
ЈАНОШ" 

ЧАНТАВИР 7.052.332,64 инвестиционо одржавање 
објекта - замена кровног 
покривача 

30.09.2019. 

26 
ОШ "МИРОСЛАВ 
АНТИЋ" 

ПАЛИЋ 4.248.780,48 инвестиционо одржавање 
зграде - замена фасадне 
столарије 

04.12.2019. 

I 
УКУПНО ПО 
ПРВОМ  
КОНКУРСУ 

 85.551.557,61   

27 

ШКОЛА ЗА 
ОСНОВНО 
МУЗИЧКО 
ОБРАЗОВАЊЕ И 
ВАСПИТАЊЕ 
"БАРТОК БЕЛА" АДА 2.100.000,00 

суфинансирање извођења 
радова на уградњи 
инсталације централног 
грејања 28.11.2019. 

28 
ОШ "ЈОЖЕФ 
АТИЛА" КУПУСИНА 2.600.000,00 

финансирање 
реконструкције и  санације 
објекта - сале за физичко 
васпитање 27.11.2019. 

29 
ОШ "18. 
ОКТОБАР" НОВО ОРАХОВО 4.100.000,00 

финансирање 
инвестиционог одржавања - 
замена кровног покривача 
на згради школе 28.11.2019. 

30 ОШ "ПЕТЕФИ 
ШАНДОР" БЕЧЕЈ 2.900.000,00 

финансирање адаптације 
санитарних блокова у школи 
(објекат бр. 2) - I фаза 21.11.2019. 

31 
ОШ "ШАМУ 
МИХАЉ" БЕЧЕЈ 2.500.000,00 

финансирање санације 
објекта - замена подова 28.11.2019. 

32 ОШ "МАРКО 
СТОЈАНОВИЋ" ВРАЧЕВ ГАЈ 4.500.000,00 

финансирање 
инвестиционог одржавања 
објекта ИО Црвена Црква 02.12.2019. 

33 
ОШ "МОША 
ПИЈАДЕ" ГУДУРИЦА 2.000.000,00 

финансирање 
инвестиционог одржавања 02.12.2019. 
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објекта - замене фасадне 
столарије на објекту школе 

34 
ОШ "МИЛОШ 
ЦРЊАНСКИ" СРПСКИ ИТЕБЕЈ 1.900.000,00 

финансирање санације 
постојеће опреме и 
електричних инсталација у 
котларници у ИО Међа 09.12.2019. 

35 
ОШ "БРАТСТВО" АРАДАЦ 3.000.000,00 

суфинансирање енергетске 
санације објекта - замене  
прозора на школи 21.11.2019. 

36 
ОШ "РУЖА 
ЂУРЂЕВИЋ- 
ЦРНА" ЧОРТАНОВЦИ 3.600.000,00 

финансирање санације 
радионице, санитарног 
чвора и свлачионица 09.12.2019. 

37 
ОШ "ЈОВАН 
ЈОВАНОВИЋ 
ЗМАЈ" КАЊИЖА 3.300.000,00 

финансирање санације 
фискултурне хале - санација 
крова 15.11.2019. 

38 
ОШ "ЈОВАН 
ЈОВАНОВИЋ 
ЗМАЈ" 

НОВИ 
КНЕЖЕВАЦ 7.000.000,00 

финансирање уградње 
унутрашње гасне 
инсталације  09.12.2019. 

II 
УКУПНО ПО 
ДРУГОМ 
КОНКУРСУ 

 
39.500.000,00 

 
  

 
УКУПНО ПО 
КОНКУРСИМА 

 
125.051.557,61 

 
  

1 

Основна школа 
„Новак Радонић“  Мол 1.527.288,00 

финансирања трошкова 

извођења радова на 

реконструкцији -замени 

котла на чврсто гориво са 

пратећом арматуром на 

основу Решења о употреби 

средстава текуће буџетске 

резерве број 401-182/2019-

54 од 19.06.2019. године           

у износу од 1.659.523,00 

динара  

 

31.10.2019. 

2 

Основна школа 
„Јован Јовановић 
Змај"  

Сремска 
Каменица 4.474.300,00 

финансирањe трошкова 

извођења радова на 

санацији санитарног чвора у 

приземљу, на I спрату и код 

сале за физичко васпитање 

на основу Решења о 

употреби средстава текуће 

28.10.2019. 
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буџетске резерве број 401-

182/2019-52 од 19.06.2019. 

године           у износу од 

4.499.416,00 динара  

 

3 

Основна школа 
"Јожеф Атила",  Нови Сад 3.543.307,00 

финансирање трошкова 

извођења радова друге фазе 

на инвестиционом 

одржавању  објекта бр. 1 у 

коме се налазе просторије за 

продужени боравак ученика 

на основу Решења о 

употреби средстава текуће 

буџетске резерве број 401-

182/2019-53 од 19.06.2019. 

године           у износу од 

3.543.307,00 динара  

 

10.10.2019. 

4 

Основна школа 
„Жарко 
Зрењанин“  Кикинда 4.585.282,80 

финансирање трошкова 

извођења радова на 

реконструкцији објекта 

фискултурне сале – замена 

кровног покривача на основу 

Решења о употреби 

средстава текуће буџетске 

резерве број 401-182/2019-

55 од 19.06.2019. године           

у износу од 4.585.282,80 

динара  

 

12.12.2019. 

5 

Основна школа 
„Милош 
Црњански“  Нови Сад 10.745.508,00 

финансирање трошкова 

извођења радова на 

реконструкцији 

електроенергетских 

инсталација у згради на 

основу Решења о употреби 

средстава текуће буџетске 

09.12.2019. 
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резерве број 401-182/2019-

56 од 19.06.2019. године           

у износу од 10.745.508,00 

динара  

 

6 

Општина Шид  ШИД 15.000.000,00 

финансирање трошкова 

извођења радова на 

реконструкцији објекта 

Основне школе "Вук 

Караџић" - издвојено 

одељење у Вашици на 

основу Решења о употреби 

средстава текуће буџетске 

резерве број 401-182/2019-

57 од 19.06.2019. године           

у износу од 15.000.000,00 

динара  

 

30.10.2019. 

7 

ОШ "МИЛИЦА 
СТОЈАДИНОВИЋ 
СРПКИЊА" ВРДНИК 4.067.976,00 

за финансирање трошкова 

извођења радова на 

санација крова на школи на 

основу Решења о употреби 

средстава текуће буџетске 

резерве број 401-182/2019-

97 од 02.10.2019. године           

у износу од 4.067.976,00 

динара  

 

14.10.2019. 

8 

ШКОЛА ЗА 
ОСНОВНО 
МУЗИЧКО 
ОБРАЗОВАЊЕ,  БАЧКА ТОПОЛА 1.738.800,00 

за финансирање набавке 

музичког инструмента 

(клавира) на основу Решења 

о употреби средстава текуће 

буџетске резерве број 401-

182/2019-94 од 02.10.2019. 

године   у износу од 

1.740.000,00 динара  

 

09.12.2019. 
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9 

ОШ "ИВАН ГОРАН 
КОВАЧИЋ" 
 

СУБОТИЦА 456.314,00 

за финансирање дела 

трошкова извођења радова 

на санацији крова изнад 

фискултурне сале (ојачање 

постојеће конструкције) на 

основу Решења о употреби 

средстава текуће буџетске 

резерве број 401-182/2019-

126 од 05.11.2019. године   у 

износу од 456.314,00 динара  

 

26.11.2019. 

10 
 

ШКОЛИ ЗА 
ОСНОВНО 
МУЗИЧКО 
ОБРАЗОВАЊЕ,  БАЧКА ТОПОЛА 1.202.400,00 

за финансирање трошкова 
извођења радова на 
изградњи летње позорнице 
у дворишту школе у БАЧКOJ 
ТОПОЛИ на основу Решења 
о употреби средстава текуће 
буџетске резерве број 401-
182/2019-140 од 11.12.2019. 
године   у износу од 
1.202.400,00 динара 

18.12.2019. 

11 

ОШ "ЖАРКО 
ЗРЕЊАНИН"  ОБРОВАЦ 904.569,00 

за финансирање трошкова 
извођења радова на 
инвестиционом одржавању - 
поправка крова фискултурне 
сале и санирање зидова од 
влаге на основу Решења о 
употреби средстава текуће 
буџетске резерве број 401-
182/2019-149 од 18.12.2019. 
године   у износу од 
904.569,00 динара 

23.12.2019. 

12 

ОШ "МОША 
ПИЈАДЕ"  ДЕБЕЉАЧА 3.690.000,00 

за финансирање извођења 
радова на инвестиционом 
одржавању - замена 
столарије на објекту Школе 
на основу Решења о 
употреби средстава текуће 
буџетске резерве број 401-
182/2019-148 од 18.12.2019. 
године   у износу од 
3.690.000,00 динара 

23.12.2019. 

13 ОШ "СОЊА 
МАРИНКОВИЋ" ЗРЕЊАНИН 3.628.400,00 

за финансирање извођења 
радова и вршења стручног 
надзора на инвестиционом 

23.12.2019. 
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одржавању - замени 
столарије на објекту у 
издвојеном одељењу у 
Михајлову на основу 
Решења о употреби 
средстава текуће буџетске 
резерве број 401-182/2019-
147 од 18.12.2019. године   у 
износу од 3.628.400,00 
динара 

III 

УКУПНО ИЗ 
ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ 
РЕЗЕРВЕ 

 
55.564.144,80 

 
  

 
ОШ "ШАМУ 
МИХАЉ" 

БАЧКО 
ПЕТРОВО СЕЛО  

199.999,99 
 

Финансирање набавке 
интерактивне и керамичке 
табле за наставу и 
намештаја за пријемну 
просторију за родитеље  23.12.2019.  

 
ОШ "ТЕМЕРКЕЊ 
ИШТВАН" ТОРЊОШ  

637.388,00 
 

Инвестиционо одржавање 
објекта - радови на 
санитарним чворовима са 
стручним надзором  19.12.2019. 

IV 
УКУПНО ПО 
ДИСКРЕЦИОНОМ 
ПРАВУ 

 
837.387,99 

 
  

v 
УКУПНО (I 
+II+III+IV)  

 
207.433.090,40 

 
  

 
Правни основ је члан 188. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени 

гласник РС" број 88/17, 27/18-др. закон, 10/19, 27/18-др. закон 6/20) и члан 2. и 4. 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 у Аутономној покрајини Војводини ("Службени лист АПВ" број 14/15 и 10/17).  
 

ПРОЈЕКАТ  20034007 – УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВЕ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА У ОСНОВНИМ 
ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ У ЦИЉУ УВОЂЕЊА ДВОЈЕЗИЧНЕ НАСТАВЕ 
 
На пројекту 20034007 – Унапређивање наставе франуског језика у основним школама на триторији 
АПВ у циљу увођења двојезичне наставе планирана средства износе 700.000,00 динара у оквиру 
извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета. Средства су извршена у износу од  
700.000,00  динара односно 100,00% годишњег плана. 
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Економска класификација 462 – ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА  
 

Финансијски план за 2019. годину 700.000,00 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 700.000,00 

Остатак средстава до 31.12.2019. године 0,00 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 100,00% 

 
Преглед извршења расхода са економске класификације 462 
 

Изв. 
фин. 

Ек. клас. Назив Извршење % извршења 

 4621 
Текуће дотације 
међународним 
организацијама 

700.000,00 100,00% 

0100 4621 
Текуће дотације међународним 
организацијама 

700.000,00 100,00% 

 Укупно: 700.000,00 100,00% 

 
 

 Економска класификација 4621 – Текуће дотације међународним организацијама  
 
Текуће дотације међународним организацијама из извора 01 00 -  Општи приходи и 

примања буџета за период јануар-децембар 2019. године планиране су у износу од  700.000,00 
динара. Извршење за период јануар-децембар 2019. године износи 700.000,00 динара.  

 
Унапређивање наставе француског језика у основним школама на територији АПВ у циљу 
увођења двојезичне наставе 
01 00 
 

Општи приходи и примања буџета  

На економској класификацији 4621 – Текуће дотације међународним организацијама за 
Пројекат 4007 – Унапређивање наставе француског језика у основним школама на територији АПВ у 
циљу увођења двојезичне наставе у периоду од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године 
реализована су средства у износу од 700.000,00 динара према Француском институту у Србији, 
Београд, који је носилац  Пројекта.  

 
Табеларни преглед реализованих средстава за унапређење француског језика у основним школама 
у АПВ на економској класификацији  4621 – извор 0100: 

Р.бр. Корисник 
Седиште 

Корисника 
Износ   Намена  

Датум 
плаћања  

1 
Француски 

институту у Србији 
Београд  

500.000,00 Финансирање дела трошкова 
ангажовања лектора за 
француски језик преко 
Француског института у Србији  за 
период јануар - август 2019. 
године 

30.01.2019. 

-70.968,14 Повраћај неутрошених средстава  24.10.2019. 
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2 
Француски 

институту у Србији 
Београд  

270.968,14 Финансирање дела трошкова 
ангажовања лектора за 
француски језик преко 
Француског института у Србији  за 
период септембар-децембар 
2019. године 

21.11.2019. 

    УКУПНО                                                                      700.000,00  

 
Правни основ је члан 11. раздео 6. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне 

Покрајине Војводине за 2019. годину («Службени лист АПВ», број  60/18 и 40/19-ребаланс), 
Меморандум о сарадњи закључен о између Владе Аутономне покрајине Војводине и Француског 
института у Србији дана 28.01.2014. године. 
  

СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 2003 – Основно образовање 

Финансијски план за 2019. годину 18.753.927.695,80 

Извршење расхода изворних средстава до 31.12.2019. године 226.430.807,69 

Извршење расхода трансферних средстава до 31.12.2019. године 18.452.450.920,54 

Укупно Извршење расхода до 31.12.2019. године 18.678.881.728,23 

Остатак средстава до 31.12.2019. године 75.045.967,57 

% извршења расхода финансијског плана до 31.12.2019. године 99,60% 
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ПРОГРАМ 2004 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

Функционална класификација 920   

Средње образовање 

 
Планирана средства на програму 2004 – Средње образовање износе 8.129.884.013,00 динара и то: 
из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 113.683.013,00 динара, из извора 
07 13 – Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе 
за запослене у образовању 8.016.201.000,00 динара.  
  
Извршена средства су 8.110.425.461,75 динара што је 99,76% плана, и то: из извора 01 00 – Општи 
приходи и примања буџета 112.587.692,23 динара и из извора 07 13 – Трансфери од других нивоа 
власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању 
7.997.837.769,52 динара.     
 
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ  20041001 – РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ  СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА 
 
На програмској активности 20041001-Реализација делатности средњег образовања  планирана 
средства износе  8.016.201.000,00 динара у оквиру извора финансирања 07 13 – Трансфери од других 
нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању. 
Средства су извршена у износу од  7.997.837.769,52 динара односно 99,77% годишњег плана. 
 
Економска класификација 463 – ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ  
 

Финансијски план за 2019. годину 8.016.201.000,00 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 7.997.837.769,52 

Остатак средстава до 31.12.2019. године 18.363.230,48 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 99,77% 

 
 
Преглед извршења расхода са економске класификације 463 
 

Изв. 
фин. 

Ек. клас. Назив Извршење % извршења 

 4631 
Текући трансфери осталим 
нивоима власти 

7.997.837.769,52 99,77% 

0100 4631 
Текући трансфери осталим 
нивоима власти 

7.997.837.769,52 99,77% 

 Укупно: 7.997.837.769,52 99,77% 

 

 Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти  
 
Текући трансфери осталим нивоима власти из извора 07 13 Трансфери од других нивоа 

власти –трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању за 
период јануар-децембар 2019. године планирани су у износу од  8.016.201.000,00 динара. 
Извршење за период јануар-децембар 2019. године износи  7.997.837.769,52 динара.  

 
Реализација делатности  средњег образовања 
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07 13 
 

Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичог буџета 
за расходе за запослене у образовању  

 
За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 

8.016.21.000,00 динара. Остварени приходи износе 7.997.837.769,52 динара, а извршено је укупно 
7.997.837.769,52 динара, што је 99,77% плана. 

Реализација делатности средњег образовања обухвата исплату плата запослених у средњем 
образовању у АП Војводини за период од децембра 2018. године до новембра 2019. године, 
социјалне доприносе на терет послодавца - исплате доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање, доприноса за здравствено осигурање и доприноса за незапосленост који терете 
послодавца приликом исплате плата запослених у средњем образовању у АП Војводини за период 
од децембра 2018. године до новембра 2019. године, исплату накнаде штете за неискоришћени 
годишњи одмор запосленима којима је престао радни однос у школи, исплату накнаде за 
отпремнине за наставно и ненаставно особље у средњем образовању у АП Војводини по основу 
престанка радног односа ради остваривања права на редовну пензију у 2018.  и 2019. години.  

Правни основ је члан 187. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени 
гласник РС" број 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19, 27/18 - др. закон и 6/20) и члан 7. Закона о буџету 
РС за 2019. годину ("Службени гласник РС" број 95/18 и 72/19). 
 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20041002 – ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА 

 
На програмској активности 20041002- Подизање квалитета средњег образовања планирана 
средства износе 13.306.186,00 динара у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и 
примања буџета. Средства су извршена у износу од  12.987.184,30  динара односно 97,60% 
годишњег плана. 
 
Економска класификација 463 – ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ  
 

Финансијски план за 2019. годину 10.441.186,00 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 10.160.253,25 

Остатак средстава до 31.12.2019. године 280.932,75 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 97,31% 

 
Преглед извршења расхода са економске класификације 463 
 

Изв. 
фин. 

Ек. клас. Назив Извршење % извршења 

 463 
Трансфери осталим нивоима 
власти 

10.160.253,25 97,31% 

0100 4631 
Текући трансфери осталим 
нивоима власти 

10.137.255,25 97,32% 

0100 4632 
Капитални трансфери осталим 
нивоима власти 

22.998,00 91,99% 

 Укупно: 10.160.253,25 97,31% 
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 Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти  
 

Текући трансфери осталим нивоима власти из извора 01 00 -  Општи приходи и примања 
буџета за период јануар-децембар 2019. године планирани су у износу од  10.416.186,00 динара. 
Извршење за период јануар-децембар 2019. године износи  10.137.255,25 динара.  

 
Подизање квалитета средњег образовања 
01 00 
 

Општи приходи и примања буџета  

Средства за наведену активност у извештајном периоду реализована су у укупном износу од 
10.137.255,25 динара што је извршење годишњег плана са 97,32%. У оквиру наведене програмске 
активности за економску класификацију 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти  
извршено је:  

- по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања 
у АП Војводини у 2019. години - финансирање и суфинансирање програма и пројеката у 
области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2019. години износ од  
3.275.245,07 динара, 

- по Конкурсу за финансирање  и суфинансирање пројеката у области подизања квалитета 
образовно-васпитног процеса средњег образовања – трошкови организованог превоза 
ученика средњих школа са седиштем у АПВ на Сајам образовања у Новом Саду, за 2019. 
годину износ од 2.698.754,78 динара,  

- по Закључку Покрајинске владе 127 Број: 451-2180/2019 од 24. априла 2019. године за 
финансирање и суфинансирање  пројеката у области подизања квалитета образовно – 
васпитног процеса  средњег образовања – трошкови организованог превоза ученика 
средњих школа са седиштем у  АП Војводини на Сајам образовања у Новом Саду, у периоду 
од 7.  до  9. марта 2019. године износ од 232.500,00 динара, 

- по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања 
у АП Војводини у 2019. години – финансирање и суфинансирање програма и пројеката у 
области јачања језичких компетенција ученика основних и средњих школа у АП Војводини 
у 2019. години износ од 100.000,00 динара, 

- по Финансијском плану за закуп имовине Балетској школи у Новом Саду за период јануар-
децембар 2019. године износ од 2.833.080,00 динара, 

-  употребом средстава из текуће буџетске резерве  износ од 661.075,40 динара за 2 установе 
средњег образовања у АП Војводини и  

- по дискреционом праву покрајинског секретара, у складу са чланом 26. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину,  износ  од  336.600,00 динара. 

 
Табеларни преглед извршења по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката 
у области образовања у АП Војводини у 2019. години - финансирање и суфинансирање програма и 
пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2019. години на економској 
класификацији 4631 – извор 01 00: 
 

Корисник СЕДИШТЕ 
КОРИСНИКА  

Износ Намена Датум 
плаћања  

Гимназија „Никола 
Тесла“ 
 

Апатин 110.000,00 Ја бих то овако-најбоља 
средњошколска драмска 
импровизација 

10.06.2019. 

-46,35 Повраћај неутрошених средстава  24.12.2019. 
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ГИМНАЗИЈА 
"СВЕТОЗАР 
МАРКОВИЋ" 

Нови Сад 120.000,00 25. школско позорје-ђачки 
позоришни фестивал. 

07.06.2019. 

Гимназија и 
економска школа 
„Светозар 
Милетић“ 

Србобран 100.000,00 Мој хоби 12.07.2019. 

Пољопривредна 
школа 

Бач 90.000,00 Усавршавање наставника 12.07.2019. 

-10.000,00 Поврат неутрошених средстава  19.11.2019. 

Техничка школа 
„Павле Савић“ 

Нови Сад 85.000,00 Писци наши савременици у школи 25.07.2019. 

Гимназија „Жарко 
Зрењанин“ 

Врбас 120.000,00 210 година Гимназије у Врбасу 11.06.2019. 

Хемијско-
технолошка школа 

Суботица 100.000,00 Упознајмо (се кроз) науку 12.07.2019. 

Гимназија „Сава 
Шумановић“ 

Шид 75.000,00 Оцењивање у функцији повећања 
мотивације за учење 

12.07.2019. 

Гимназија са 
домом ученика за 
талентоване 
ученике „БОЉАИ“ 

Сента 150.000,00 Међународно такмичење из 
математике 

10.06.2019. 

Гимназија „Јован 
Јовановић Змај“ 

Нови Сад 135.000,00 Практикуми савремених 
експерименталних вежби из физике 
и хемије на српском и енглеском 
језику 

05.08.2019. 

Техничка школа 
„Павле Савић“ 

Нови Сад 100.000,00 Мала школа хемије и технологије 
ИИИ 

12.07.2019. 

Гимназија „Лаза 
Костић“ 

Нови Сад 150.000,00 Четврти, међународни едукативни 
летњи камп градова-побратима 
Новог Сада и Нижњег Новгорода 

10.06.2019. 

ЕКОНОМСКА 
СРЕДЊА ШКОЛА 
„БОСА 
МИЛИЋЕВИЋ“ 

Суботица 85.400,00 Стручна посета Народној банци и 
Народној скупштини Републике 
Србије 

12.07.2019. 

Средња стручна 
школа „Др Радивој 
Увалић“ 

Бачка 
Паланка 

90.000,00 "Градимо мостове пријатељства" 07.6.2019. 

Техничка школа Оџаци 90.000,00 Стручно усавршавање наставника, 
директора, стручних сарадника 

12.07.2019. 

Балетска школа 
„Димитрије 
Парлић“ 

Панчево 150.000,00 2. Балетско такмичење Костадинка 
Дина Николић 

07.06.2019. 

Економско-
трговинска школа 

Кикинда 130.000,00 Фер игром сви побеђују 07.06.2019. 

Средња стручна 
школа „Борислав 
Михајловић 
Михиз“ 

Ириг 90.000,00 Пратимо трендове-развијамо школу 16.07.2019. 

Економска школа 
„9. Мај“ 

Сремска 
Митровица 

120.000,00 Јубилеј 60 година постојања  рада 
Економске школе "9.мај" Сремска 
Митровица 

13.06.2019. 
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ГИМНАЗИЈА И 
ЕКОНОМСКА 
ШКОЛА "ЗМАЈ 
ЈОВАН 
ЈОВАНОВИЋ" 

Оџаци 90.000,00 Савремене методе - интересантна 
настава 

13.06.2019. 

ГИМНАЗИЈА И 
ЕКОНОМСКА 
ШКОЛА "ЗМАЈ 
ЈОВАН 
ЈОВАНОВИЋ" 

Оџаци -10.000,00 Повраћај неутрошених средстава 25.12.2019. 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
„САВА МУНЋАН“ 

Бела Црква 90.000,00 Дијагностика, превенција и 
отклањање узрока неуспеха 
школском учењу ученика 

10.06.2019. 

ШКОЛСКИ ЦЕНТАР 
ЗА ВАСПИТАЊЕ И 
ОБРАЗОВАЊЕ 
СЛУШНО 
ОШТЕЋЕНИХ ЛИЦА 

Суботица 110.000,00 Школски часопис "Кажи-покажи" 12.07.2019. 

Техничка школа Бечеј 105.000,00 Ђачким часописом до толеранције  
Суфинансирање излажења 
мултикултуралног часописа 
Техничке школе у Бечеју ГРАФИТИ 

07.06.2019. 

ПОЛИТЕХНИЧКА 
ШКОЛА 

Суботица 100.000,00 Интердисциплинарна секција - 
Шетња кроз векове 

10.06.2019. 

ПОЉОПРИВРЕДНА 
ШКОЛА СА ДОМОМ 
УЧЕНИКА 

Футог 100.000,00 Прекогранична сарадња школа-
Зближавање кроз заједнички рад и 
учење 

12.07.2019. 

Гимназија „Бранко 
Радичевић“ 

Стара 
Пазова 

100.000,00 Сенка на послу 12.07.2019. 

КАРЛОВАЧКА 
ГИМНАЗИЈА 

Сремски 
Карловци 

150.000,00 Матерњи и класични језици као 
средство интеракције у контексту 
регионалног културног птожимања 

12.07.2019. 

Техничка школа 
„Милева Марић 
Ајнштајн“ 

Нови Сад 90.000,00 Фотографија и природно наслеђе 12.07.2019. 

Средња техничка 
школа "Шинковић 
Јожеф" 

Бачка 
Топола  

30.000,00 Такмичење из електротехнике 
"Шимоњи Карољ", Печуј  

07.06.2019. 

Средња техничка 
школа "Михајло 
Пупин" 
  

Кула  
  

100.000,00 Здравствена секција  12.07.2019. 

-108,58 Повраћај неутрошених средстава 19.12.2019. 

Техничка школа  Ада 31.000,00 Мултикултурални школски живот  11.06.2019. 

Регионални центар 
за професионални 
развој запослених у 
образов. 

Кањижа 109.000,00 ЗНАЊУ У СУСРЕТ  
-учење природних наука путем 
откривања и експеримента 

25.07.2019. 

 I Укупно:  3.275.245,07 

 
Табеларни преглед по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области 
образовања у АП Војводини у 2019. години – финансирање и суфинансирање програма и пројеката 
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у области јачања језичких компетенција ученика основних и средњих школа у  АП Војводини у 2019. 
години на економској класификацији 4631 – извор 01 00:  

Р.бр.  Корисник  
Седиште 

Корисника Износ Намена  
Датум 

плаћања 

1 

Гимназија за 
талентоване 
ученике "Деже 
Костолањи" 

Суботица 

50.000,00 

Суфинансирање програма и 
пројеката у области јачања језичких 
компетенција ученика средњих 
школа у АП Војводини за 2019. 
годину 

06.06.2019. 

2 

Сенћанска 
гимназија 

Сента 

50.000,00 

Суфинансирање програма и 
пројеката у области јачања језичких 
компетенција ученика средњих 
школа у АП Војводини за 2019. 
годину 

06.06.2019. 

  II УКУПНО ПО КОНКУРСУ                               100.000,00                                                

 
Табеларни преглед извршења по Конкурсу за финансирање  и суфинансирање пројеката у области 
подизања квалитета образовно-васпитног процеса средњег образовања – трошкови организованог 
превоза ученика средњих школа са седиштем у АП Војводини на Сајам образовања у Новом Саду за 
2019. годину на економској класификацији 4631 – извор 01 00: 

Корисник  
Седиште 

Корисника  Износ  
Датум 

плаћања  

Теничка школа  Ада 35.000,00 12.04.2019. 

Гимназија "Никола Тесла" Апатин 25.000,00 16.04.2019. 

Пољопривредна школа Бач 29.800,00 19.04.2019. 

Гимназија "20 октобар" Бачка Паланка 21.500,00 12.04.2019. 

Средња стручна школа "др Радивој Увалић" Бачка Паланка 55.000,00 08.04.2019. 

Средња-техничка школа "Јожеф Шинковић" Бачка Топола 33.000,00 19.04.2019. 

Гимназија и економска школа "Доситеј 
Обрадовић" Бачка Топола 26.400,00 30.05.2019. 

Пољопривредна школа Бачка Топола 34.000,00 08.04.2019. 

Белоцркванска гимназија и економска 
школа Бела Црква 48.400,00 16.04.2019. 

Економско-трговинска школа Бечеј 50.000,00 08.04.2019. 

Техничка школа Бечеј 50.000,00 10.04.2019. 

Гимназија Бечеј 25.000,00 10.04.2019. 

Средња стручна школа  "4. јули" Врбас 15.500,00 08.04.2019. 
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Гимназија "Жарко Зрењанин" Врбас 20.000,00 06.05.2019. 

Хемијско-медицинска школа Вршац 141.000,00 17.04.2019. 

Школски центар "Никола Тесла" Вршац 75.900,00 11.04.2019. 

Гимназија "Борисав Петров Браца" Вршац 77.000,00 11.04.2019. 

Пољопривредна школа  Вршац 47.300,00 10.04.2019. 

Економско-трговинска школа "Јован 
Трајковић" Зрењанин 43.000,00 11.04.2019. 

Зрењанинска гимназија  Зрењанин 24.500,00 03.05.2019. 

Медицинска школа Зрењанин 24.500,00 08.04.2019. 

Техничка школа Зрењанин Зрењанин 24.500,00 16.04.2019. 

Музичка школа "Јосиф Маринковић" Зрењанин 24.500,00 10.04.2019. 

Хемијско-прехрамбена и текстилна школа 
"Урош Предић" Зрењанин 44.000,00 12.04.2019. 

Електротехничка и грађевинска школа 
"Никола Тесла" Зрењанин 24.500,00 08.04.2019. 

Средња школа "др Ђорђе Натошевић" Инђија 27.000,00 15.04.2019. 

Средња стручна школа "Борислав 
Михајловић Михиз" Ириг 16.500,00 22.04.2019. 

Пољопривредно-технички средњошколски 
центар "Беседеш Јожеф" Кањижа 36.300,00 09.04.2019. 

Средња стручна школа "Милош Црњански" Кикинда 66.000,00 08.04.2019. 

Техничка школа Кикинда 32.000,00 15.04.2019. 

Гимназија "Душан Васиљев" Кикинда 32.000,00 08.04.2019. 
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Економско-трговинска школа Кикинда 32.000,00 16.04.2019. 

Гимназија "Михајло Пупин" Ковачица 34.000,00 12.04.2019. 

Економско-трговинска школа Кула 27.000,00 12.04.2019. 

Средња техничка школа "Михајло Пупин" Кула 20.000,00 08.04.2019. 

Средња школа Нови Бечеј 28.000,00 10.04.2019. 

Гимназија и економска школа "Змај Јован 
Јовановић" Оџаци 36.500,00 15.04.2019. 

Машинска школа Панчево Панчево 25.000,00 06.05.2019. 

Електро техничка школа "Никола Тесла" Панчево 40.000,00 24.04.2019. 

Техничка школа "Миленко Веркић Неша" Пећинци 20.000,00 15.04.2019. 

Средња стручна школа "Бранко Радичевић" Рума 60.000,00 15.04.2019. 

Средња техничка школа "Миленко Брзак-
Уча" Рума 28.000,00 11.04.2019. 

Гимназија "Стеван Пузић" Рума 28.000,00 17.04.2019. 

Средња пољопривредно прехрамбена 
школа "Стеван Петровић Бриле" Рума 28.000,00 15.04.2019. 

Основна и средња школа са домом ученика 
"Петро Кузмјак" Руски Крстур 24.000,00 11.04.2019. 

Гимназија са домом ученика за 
талентоване ученике "Бољаи" Сента 33.000,00 15.04.2019. 

Економско трговинска школа Сента 33.000,00 10.04.2019. 

Сенћанска гимназија Сента 33.000,00 06.05.2019. 
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Средња економска школа  Сомбор 24.000,00 08.04.2019. 

Средња пољоривредно-прехрамбена 
школа Сомбор 50.000,00 15.04.2019. 

Средња техничка школа Сомбор 95.700,00 15.04.2019. 

Гимназија "Вељко Петровић" Сомбор 25.000,00 22.04.2019. 

Средња медицинска школа "др Ружица 
Рип" Сомбор 24.200,00 03.05.2019. 

Средња школа "Свети Сава" Сомбор 24.000,00 08.04.2019. 

Гимназија и економска школа "Светозар 
Милетић" Србобран 26.000,00 10.04.2019. 

Средња техничка школа" Никола Тесла" 
Сремска 
Митровица 99.000,00 22.04.2019. 

Економска школа "9. мај" 
Сремска 
Митровица 105.000,00 17.04.2019. 

Прехрамбено-шумарска и хемијска школа 
Сремска 
Митровица 70.000,00 06.05.2019. 

Митровачка гимназија 
Сремска 
Митровица 105.000,00 19.04.2019. 

Средња школа "Ђура Јакшић" Српска Црња 31.239,78 08.04.2019. 

Гимназија "Бранко Радичевић" Стара Пазова 33.000,00 16.04.2019. 

Економско-трговинска школа "Вук Караџић" Стара Пазова 18.000,00 10.04.2019. 

Политехничка школа Суботица 60.005,00 08.04.2019. 

Техничка школа "Иван Сарић" Суботица 36.000,00 08.04.2019. 

Хемијско-технолошка школа Суботица 32.010,00 08.04.2019. 

Средња техничка школа "Милева Марић" Тител 18.000,00 08.04.2019. 
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Гимназија "Сава Шумановић" Шид 32.000,00 03.05.2019. 

Техничка школа "Никола Тесла" Шид 32.000,00 15.04.2019. 

III Укупно: 
2.698.754,78 
  

 
Табеларни преглед извршења по Закључку Покрајинске владе 127 Број: 451-2180/2019 од 24. априла 
2019. године за финансирање и суфинансирање  пројеката у области подизања квалитета образовно 
– васпитног процеса  средњег образовања – трошкови организованог превоза ученика средњих 
школа са седиштем у  АП Војводини на Сајам образовања у Новом Саду, на економској 
класификацији 4631 – извор 01 00: 

Корисник  
Седиште 

Корисника Износ 
Датум 

плаћања  

Средња пољопривредна школа  Зрењанин 32.500,00 21.05.2019. 

Гимназија Нови Кнежевац 33.000,00 11.06.2019. 

Гимназија Инђија 18.000,00 21.05.2019. 

Медицинска школа  "Стевица Јовановић"  Панчево 149.000,00 15.05.2019. 

IV Укупно:  232.500,00 

 
Табеларни преглед извршења по Финансијском плану за закуп имовине Балетској школи у Новом 
Саду за период јануар-децембар 2019. године на економској класификацији 4631 – извор 01 00: 

Р.бр. Корисник 
Седиште 

Корисника 
Износ Намена 

Датум 
плаћања 

1 
Балетска 

школа у Новом 
Саду 

Нови Сад 

710.220,00 Финансирање трошкова закупа 
имовине од Јеврејске општине 
Нови Сад, Јеврејска 11, за 
период јануар-март 2019. године 

11.02.2019. 

2 
Балетска 

школа у Новом 
Саду 

Нови Сад 

708.120,00 Финансирање трошкова закупа 
имовине од Јеврејске општине 
Нови Сад, Јеврејска 11, за 
период април-јун 2019. године 

06.05.2019. 

3 
Балетска 

школа у Новом 
Саду 

Нови Сад 

707.340,00 Финансирање трошкова закупа 
имовине од Јеврејске општине 
Нови Сад, Јеврејска 11, за 
период јул-септембар 2019. 
године 

10.07.2019. 

4 
Балетска 

школа у Новом 
Саду 

Нови Сад 

707.400,00 Финансирање трошкова закупа 
имовине од Јеврејске општине 
Нови Сад, Јеврејска 11, за 
период октобар-децембар 2019. 
године 

3.10.2019. 

V  УКУПНО НА ОСНОВУ                                            2.833.080,00 
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА                                                                                  
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Табеларни преглед извршења расхода употребом средстава текуће буџетске резерве на економској 
класификацији 4631- извор 01 00: 

Р.бр. Корисник 
Седиште 

корисника 
Износ Намена 

Датум 
плаћања 

1 

Гимназија 
"Светозар 
Марковић"  

Нови Сад  

83.939,40 

По Решењу из текуће буџетске резерве 
АП Војводине број 401-182/2019-6 од 
27.02.2019. године за финансирање 
трошкова 22. Такмичења у беседништву 
за ученике средњих школа – програмски 
трошкови  

29.05.2019. 

2 

Карловачка 
гимназија  

Сремски 
Карловци 

133.000,00 По Решењу из текуће буџетске резерве 
АП Војводине број 401-182/2019-4 од 20 
02.2019. године за рефундацију 
трошкова авио превоза до Кине 
стипендистима ради усавршавања 
кинеског језика  

26.02.2019. 

226.654,00 По Решењу из текуће буџетске резерве 
АП Војводине број 401-182/2019-33 од 
15.05.2019. године за финансирање дела 
трошкова организације VII. књижевне 
олимпијаде 

29.05.2019. 

217.482,00 По Решењу из текуће буџетске резерве 
АП Војводине број 401-182/2019-73 од 
11.09.2019. године за надокнаду 
(рефундацију) трошкова авио-превоза 
до Кине, за четири стипендисте 
Карловачке гимназије, ради 
усавршавања кинеског језика  

25.09.2019. 

VI       УКУПНО ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ   661.075,40   

 

Табеларни преглед извршења расхода по програмима и пројектима на основу  дискреционог права 
покрајинског секретара на економској класификацији 4631- извор 01 00: 

Р.бр. Корисник 
Седиште 

корисника 
Износ Намена 

Датум 
плаћања 

1 

Економско-трговинска школа Сента 80.000,00 Финансирање такмичења 
„Постани економиСТАР! 
KözgazdÁSZ palánta 
verseny“ 

19.02.2019. 

2 
Гимназија са домом ученика за 
талентоване ученике "Бољаи" 

Сента 256.600,00 Сусрет средњих школа из 
целог Карпатског басена 
"Бољаи" 

19.12.2019. 

VII     УКУПНО  ПО ДИСКРЕЦИОНОМ ПРАВУ                                 336.600,00                                                             

УКУПНО I+II+III+IV+V+VI+VII                                                         10.137.255,25   
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 Економска класификација 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти  
 

Капитални трансфери осталим нивоима власти из извора 01 00 -  Општи приходи и примања 
буџета за период јануар-децембар 2019. године планирани су у износу од  25.000,00 динара. 
Извршење за период јануар-децембар 2019. године износи  22.998,00 динара.  

 
Подизање квалитета средњег образовања 
01 00 
 

Општи приходи и примања буџета  

Средства за наведену активност у извештајном периоду реализована су у укупном износу од 
22.998,00 динара што је извршење годишњег плана са 91,99%. У оквиру наведене програмске 
активности за економску класификацију 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти 
извршено је по Решењу из текуће буџетске резерве АП Војводине број 401-182/2019-6 од 
27.02.2019. године Гимназији „Светозар Марковић“, Нови Сад за финансирање трошкова 22. 
Такмичења у беседништву за ученике средњих школа – набавка опреме у износу од 22.998,00 
динара. 
 
Табеларни преглед извршења расхода употребом средстава текуће буџетске резерве на економској 
класификацији 4632- извор 01 00: 

Р.бр. Корисник 
Седиште 

корисника 
Износ Намена 

Датум 
плаћања 

1 

Гимназија 
"Светозар 

Марковић" 

Нови Сад 

22.988,00 

По Решењу из текуће буџетске резерве АП 
Војводине број 401-182/2019-6 од 27.02.2019. 
године за финансирање трошкова 22. 
Такмичења у беседништву за ученике 
средњих школа – набавка опреме  

04.06.2019. 

I  УКУПНО ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ   22.998,00   

 

 Економска класификација 481 – ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА  
 

Финансијски план за 2019. годину 2.865.000,00 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 2.826.931,05 

Остатак средстава до 31.12.2019. године 38.068,95 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 98,67% 

 
Преглед извршења расхода са економске класификације 481 
 

Изв. 
фин. 

Ек. клас. Назив Извршење % извршења 

 4819 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама 

2.826.931,05 98,67% 

0100 4819 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама 

2.826.931,05 98,67% 

 Укупно: 2.826.931,05 98,67% 
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 Економска класификација 4819 – Дотације осталим непрофитним институцијама   
 

Дотације осталим непрофитним институцијама из извора 01 00 -  Општи приходи и примања буџета 
за период јануар-децембар 2019. године планиране су у износу од 2.865.000,00 динара. Извршење 
за период јануар-децембар 2019. године износи  2.826.931,05 динара.  

 
Подизање квалитета средњег образовања 
01 00 
 

Општи приходи и примања буџета  

У оквиру наведене програмске активности за економску класификацију 4819 – Дотације осталим 
непрофитним институцијама извршено је укупно  2.826.931,05 динара, што је 98,67% годишњег 
плана и то:  

- По Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања 
у АП Војводини у 2019. години - финансирање и суфинансирање програма и пројеката у 
области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2019. години износ од  
2.356.931,05 динара и 

- по Конкурсу за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката 
националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања у АП 
Војводини за 2019. годину износ од 470.000,00 динара.  

Табеларни преглед извршења по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката 
у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2019. годину на економској 
класификацији 4819 – извор 01 00: 

КОРИСНИК 
СЕДИШТЕ 

КОРИСНИКА  Износ НАМЕНА  
Датум 

плаћања 

Форум за едукацију, сарадњу, 
афирмацију и подршку грађ. 
друштву Нови Сад 

80.000,00 Знање умеће. 07.06.2019. 

-44,02 Повраћај неутрошених средстава  26.12.2019. 

УГ Образовни импулс Бечеј 60.000,00 ИКТ и промена улоге наставника 13.06.2019. 

ДРУШТВО ЗА РУСИНСКИ ЈЕЗИК, 
КЊИЖЕВНОСТ И КУЛТУРУ Нови Сад 30.000,00 

Неговање русинског 
језика,књижевности,културе и 
историје и осавремињавање 
наставе русинског језика на 
средњошколском степену 
образовања и васпитања 13.06.2019. 

УДРУЖЕЊЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 
ОБРАЗОВАЊА “ОБРАЗОВНИ 
САВЕТНИК“ Нови Сад 80.000,00 

Ученици парламентарци о 
безбедности младих 09.07.2019. 

Удружење грађана Менса 
Србије Нови Сад 150.000,00 9. Међународни Фестивал памети 07.06.2019. 

Међународни центар 
књижевности за децу Змајеве 
дечје игре Нови Сад 80.000,00 Деца могу да полете 12.07.2019. 

Удружење за развој излагачке 
писмености "Изражајност" Нови Сад 87.000,00 

Школски час културе говора за 
средњошколце 12.07.2019. 
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ПОКРЕТ ГОРАНА ВОЈВОДИНЕ 
Сремски 
Карловци 150.000,00 

Цегер еколошких идеја - семинар 
за наставнике средњих и 
специјалних школа у оквиру 
програма за "Чистије и зелене 
школе у Војводини" 07.06.2019. 

Удружење "Живот као 
инспирација" Нови Сад 120.000,00 Једнаки и НЕнасиљу 5 07.06.2019. 

Мен-тхал Дрогпревент Бачка Топола 70.000,00 

Превенција употребе 
недозвољених психоактивних 
супстанци-дзајнерских дрога у 
средњим школама међу 
малолетницима 12.07.2019. 

Удружење грађана "Животни 
лавиринт" Нови Сад 100.000,00 

Могућност неговања традиције 
преко друштвених мрежа 13.06.2019. 

Еколошко друштво "Аркус" Бачка Топола 60.000,00 

ИВ Војвођански сусрет младих 
истраживача из области 
природних наука 14.06.2019. 

Удружење школа одрживе 
енергије Петроварадин 80.000,00 Едукативни календар 18.07.2019. 

Удружење Хармонија Музике Бачки Јарак 80.000,00 
Деца снимају свој први музички 
албум 07.06.2019. 

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ И ПРИМЕНУ 
НАУКЕ,ТЕХНОЛОГИЈЕ И 
ИНФОРМАТИКЕ Нови Сад 75.000,00 

Дани информатике у средњим 
школама Војводине  12.07.2019. 

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ И ПРИМЕНУ 
НАУКЕ,ТЕХНОЛОГИЈЕ И 
ИНФОРМАТИКЕ Нови Сад 75.000,00 Енергија свуда око нас 2019 12.07.2019. 

УГ "Позитивус" Нови Сад 100.000,00 
Нисте сами, у средњој школи је 
лакше заједно 14.06.2019. 

Војвођански омладински форум 
- ВИФО Суботица 60.000,00 

"Ученички викенд" - 
"Диакхетвеге" 12.07.2019. 

Друштво рецитатора 
војвођанских Мађара Фекетић 50.000,00 Камп лепих речи 13.6.2019. 

Центар за едукацију и подршку 
младима и породица "Друга 
перспект Суботица 60.000,00 720 минута за ментално здравље 18.09.2019. 

Удружење Матија Хуђи 
Сремска 
Митровица 60.000,00 Школа реторике и јавног наступа 12.07.2019. 

Удружење просветних радника 
општине Кањижа Кањижа 90.000,00 

Обележавање дана просветних 
радника 12.07.2019. 

Мађарско културно друштво 
Петефи Шандор Бечеј 70.000,00 

Адy Ендре ејсзакаи-зенес-
иродалми мусор елкесзитесе ес 
тајолтатаса  
Припремање представе "Ноћи 
Ендреа Адија " и гостовање истим 14.10.2019.  

Центар за образовање 
"Ауксилиум" Кањижа 80.000,00 

На путу ка зрелости - пружање 
подршке младима 13.06.2019. 
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Моравички Интелектуални 
Форум 

Стара 
Моравица 40.000,00 

10. Дан сећања и мађарски 
књижевни, ликовни конкурс "Пап 
Даниел" 12.07.2019. 

Удружење просветних радника 
Мађара Северне Бачке Суботица 80.000,00 

Каријерно вођење-за ученике 
средњих школа 13.06.2019. 

Удружење за савремено обр.и 
васп.деце и одраслих СОИВ 

Сремска 
Каменица 

70.000,00 
Радионица "прецизна 
пољопривреда" 07.06.2019. 

-20,81 Повраћај неутрошених средстава  23.09.2019. 

Педагошко друштво Војводине Нови Сад 80.000,00 
Издавање часописа ПЕДАГОШКА 
СТВАРНОСТ 13.06.2019. 

Развојни центар ТакТИк Рума 

70.000,00 Спорт, одрживи развој и мир 12.06.2019. 

-4,12 Повраћај неутрошених средстава  25.10.2019. 

АСОЦИЈАЦИЈА СЛОВАЧКИХ 
ПЕДАГОГА 

Бачки 
Петровац 70.000,00 

Међународни сусрети 
средњошколаца 12.07.2019. 

I   Укупно: 2.356.931,05 

 
Табеларни преглед извршења по Конкурсу за финансирање и суфинансирање активности, програма 
и пројеката националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања у 
АП Војводини за 2019. годину на економској класификацији 4819 – извор 01 00: 
 

Р.бр.  Корисник 
Седиште 
Корисника 

Намена  Износ  
Датум 

плаћања  

1 

Национални савет 
мађарске националне 
мањине  

Суботица 

Превод и припрема тестова за 
такмичење ученика средњих школа 
који наставу похађају на мађарском 
језику на територији АПВ" 

162.814,00 30.10.2019. 

2 

Национални савет 
словачке националне 
мањине  

Нови Сад  

Превод и припрема тестова за 
такмичење ученика средњих школа 
који наставу похађају на словачком 
језику на територији АПВ" 

70.417,00 30.10.2019. 

3 

Национални савет 
русинске националне 
мањине  

Руски Крстур  

Превод и припрема тестова за 
такмичење ученика средњих школа 
који наставу похађају на русинском 
језику на територији АПВ" 

70.416,00 30.10.2019. 

4 

Национални савет 
румунске националне 
мањине  

Нови Сад  

Превод и припрема тестова за 
такмичење ученика средњих школа 
који наставу похађају на румунском 
језику на територији АПВ" 

65.020,00 30.10.2019. 

5 

Национални савет 
хрватске националне 
мањине  

Суботица  

Превод и припрема тестова за 
такмичење ученика средњих школа 
који наставу похађају на хрватском 
језику на територији АПВ" 

101.333,00 30.10.2019. 

II Укупно:  
  

470.000,00 
  

 

Правни основ је члан 188. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени 
гласник РС" број 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 27/18 – др. закон и 6/20),  члан 38. Закона о 
удружењима  ("Службени гласник РС" број 51/09, 99/11-др.закони и 44/18 – др.закон) и члан 2. и 4. 
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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 у Аутономној покрајини Војводини ("Службени лист АПВ" број 14/15 и 10/17). 
 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20041004 – ДВОЈЕЗИЧНА  НАСТАВА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА   

 
На програмској активности 20041004- Двојезична настава у средњим школама планирана средства 
износе 2.480.000,00 динара у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања 
буџета. Средства су извршена у износу од  2.437.707,90  динара односно 98,29% годишњег плана. 
 
Економска класификација 463 – ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ  
 

Финансијски план за 2019. годину 2.480.000,00 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 2.437.707,90 

Остатак средстава до 31.12.2019. године 42.292,10 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 98,29% 

 
 

Преглед извршења расхода са економске класификације 463 
 

Изв. 
фин. 

Ек. клас. Назив Извршење % извршења 

 4631 
Текући трансфери осталим 
нивоима власти 

1.837.801,90 97,76% 

0100 4631 
Текући трансфери осталим 
нивоима власти 

1.837.801,90 97,76% 

 4632 
Капитални трансфери осталим 
нивоима власти 

599.906,00 99,98% 

0100 4632 
Капитални трансфери осталим 
нивоима власти 

599.906,00 99,98% 

 Укупно: 2.437.707,90 98,29% 

 

 Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти  
 

Текући трансфери осталим нивоима власти из извора 01 00 -  Општи приходи и примања 
буџета за период јануар-децембар 2019. године планирани су у износу од  1.880.000,00 динара. 
Извршење за период јануар-децембар 2019. године износи 1.837.801,90 динара.  
 

Двојезична настава  у средњим школама 
01 00 
 

Општи приходи и примања буџета  

На економској класификацији 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти за 
Програмску активност 1004 - Двојезична настава у средњим школама у периоду од 01.01.2019. 
године до 31.12.2019. године реализована су средства у износу од 1.837.801,90 динара за текуће 
програмске трошкове у функцији реализације пројекта, и то: 
- по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП 
Војводини у 2019. години - финансирање и суфинансирање основних и средњих школа у АП 
Војводини које реализују двојезичну наставу у 2019. години износ од 1.748.000,00 динара и  
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- по дискреционом праву покрајинског секретара, у складу са чланом 26. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину,  износ од 89.801,90 динара.  
 
Табеларни преглед реализованих средстава по Конкурсу за програмске трошкове на економској 
класификацији 4631- извор 01 00: 

Р.бр. 
Корисник и седиште 

Корисника 
Намена Износ 

Датум 
плаћања 

1 
Гимназија "Јован 

Јовановић Змај", Нови Сад 
Програмски трошкови за реализацију 

двојезичне наставе 

1.476.000,00 17.09.2019. 

2 
Митровачка гимназија, 

Сремска Митровица 
Програмски трошкови за реализацију 

двојезичне наставе 

272.000,00 26.06.2019. 

 И   УКУПНО ПО КОНКУРСУ      1.748.000,00  

 
Табеларни преглед реализованих средстава по дискреционом праву покрајинског  секретара на 
економској класификацији 4631 –извор 01 00: 

Р.бр. 
Корисник и седиште 

Корисника 
Намена Износ 

Датум 
плаћања 

1 
Сенћанска гимназија, 

Сента 

Програмски трошкови билингвалне 
наставе у средњим школама – 

набавка књига - стручне литературе, 
материјала за образовање у функцији 

двојезичне наставе. 

89.801,90 18.12.2019. 

ИИ   УКУПНО ПО ДИСРЕЦИОНОМ ПРАВУ  89.801,90  

                                      УКУПНО ( I+II)   1.837.801,90  

 

 Економска класификација 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти  
 
Капитални трансфери осталим нивоима власти из извора 01 00 -  Општи приходи и примања 

буџета за период јануар-децембар 2019. године планирани су у износу од  600.000,00 динара. 
Извршење за период јануар-децембар 2019. године износи  599.906,00 динара.  

 
Двојезична настава у средњим школама 
01 00 Општи приходи и примања буџета  

 
На економској класификацији 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти за 

Програмску активност 1004 - Двојезична настава у средњим школама у периоду од 01.01.2019. 
године до 31.12.2019. године извршена су средства за набавку опреме у  укупном износу од 
599.906,00 динара, и то: 
- по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП 
Војводини у 2019. години - финансирање и суфинансирање основних и средњих школа у АП 
Војводини које реализују двојезичну наставу у 2019. години у износу од 569.906,00 динара и  
- по дискреционом праву покрајинског секретара, у складу са чланом 26. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину,у  износу од 30.000,00 динара.  
 
Табеларни преглед реализованих средстава по Конкурсу за набавку опреме на економској 
класификацији 4632 – изор 01 00: 
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Р.бр. 
Назив Корисника и седиште 

Корисника 
Намена Износ 

Датум 
плаћања 

1 
Гимназија "Јован Јовановић 

Змај", Нови Сад 
Набавка опреме за двојезичну наставу 

233.400,00 15.11.2019. 

2 
Митровачка гимназија, Сремска 

Митровица 
Набавка опреме за двојезичну наставу 

206.024,00 26.06.2019. 

3 Сенћанска гимназија, Сента Набавка опреме за двојезичну наставу 130.482,00 31.10.2019. 

I   УКУПНО ПО КОНКУРСУ 569.906,00  

 
Табеларни преглед реализованих средстава по дискреционом праву  покрајинског секретара на 
економској класификацији 4632 извор 01 00: 

Р.бр. 
Назив Корисника и 
седиште Корисника 

Намена Износ 
Датум 

плаћања 

1 
Сенћанска гимназија, 

Сента 

набавка рачунарске опреме у 
функцији реализације двојезичне 

наставе 
30.000,00 18.12.2019. 

II    УКУПНО ПО ДИСКРЕЦИОНОМ ПРАВУ 30.000,00  

УКУПНО (И+ИИ) 599.906,00  

 
Правни основ је члан 188. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени 

гласник РС" број 88/17, 27/18-др. закон, 10/19, 27/18-др. закон и 6/20) и члан 2. и 4. 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 у Аутономној покрајини Војводини ("Службени лист АПВ" број 14/15 и 10/17). 
 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20041005 – МОДЕРНИЗАЦИЈА  ИНФРАСТРУКТУРЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА   

 
На програмској активности 20041005 - Модернизација инфраструктуре средњих школа планирана 
средства износе 97.896.827,00 динара и то у целости  у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи 
приходи и примања буџета.  
Средства су извршена у износу од 97.162.800,03 динара односно 99,25% годишњег плана.  
 
Економска класификација 463 – ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ  
 

Финансијски план за 2019. годину 97.896.827,00 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 97.162.800,03 

Остатак средстава до 31.12.2019. године 734.026,97 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 99,25% 
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Преглед извршења расхода са економске класификације 463 

 

Изв. 

фин. 
Ек. клас. Назив Извршење % извршења 

 4631 
Текући  трансфери осталим 

нивоима власти 
0,00 0,00% 

0100 4631 
Текући трансфери осталим 

нивоима власти 
0,00 0,00% 

 4632 
Капитални  трансфери осталим 

нивоима власти 
97.162.800,03 99,26% 

0100 4632 
Капитални  трансфери осталим 

нивоима власти 
97.162.800,03 99,26% 

 Укупно: 97.162.800,03 99,25% 

 

         • Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти  

Текући трансфери осталим нивоима власти из извора 01 00 Општи приходи и примања 
буџета за период јануар-децембар 2019. године планирани су као иницијална средства у износу од  
5.000,00 динара. За период јануар-децембар 2019. године нема извршења.  
 
Модернизација инфраструктуре средњих школа    
 01 00   Општи приходи и примања буџета  
 
        На економској класификацији 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти за Програмску 
активност 1005 – Модернизација инфраструктуре средњих школа у периоду од 01.01.2019. године 
до 31.12.2019. године планирана су иницијална средства од 5.000,00 динара за текуће поправке и 
одржавање зграда и објеката установа средњег образовања у АП Војводини. У извештајном периоду 
нема извршења. 
 

 Економска класификација 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти    
 

            Капитални трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 97.891.827,00 динара 
за период јануар-децембар 2019. године и то у целости из  извора 01 00 Општи приходи и примања 
буџета за реконструкцију, адаптацију, санацију, инвестиционо одржавање објеката установа 
основног образовања и набавку опреме. За период јануар-децембар 2019. године извршење је 
97.162.800,03 динара.  

 
Модернизација инфраструктуре средњих школа   

01 00 Општи приходи и примања буџета  

 

На економској класификацији 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти за Програмску 
активност 1005 – Модернизација инфраструктуре средњих школа у периоду од 01.01.2019. године 
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до 31.12.2019.  године утрошено је 97.162.800,03 динара односно извршено је  99,26% годишњег 
плана  и то:  
-  по Конкурсу за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и 
инвестиционог одржавања објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, 
ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2019. годину (први 
конкурс)  износ од 31.627.173,03 динара, 
- по Конкурсу за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и 

инвестиционог одржавање објеката установа основног и средњег образовања и васпитања на 

територији АП Војводине за 2019. годину (други конкурс)   износ од 10.401.700,00 динара (укупно 

по конкурсима 42.028.873,03 динара), 

-  употребом средстава текуће и сталне буџетске резерве износ од 54.540.227,00 динара за 

финансирање трошкова извођења радова на објектима установа средњег образовања, набавку 

опреме и израде пројектно-техничке документације и  

- на основу  дискреционог права покрајинског секретара, у складу са чланом 26. Покрајинске 

скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину, износ од 593.700,00 динара за 

финансирање трошкова набавке опреме.  

Табеларни приказ утрошених средстава за реконструкцију, адаптацију, санацију и инвестиционо 

одржавање објеката, набавка опреме, израда пројектно-техничке документације на економској 

класификацији 4632 извор - 01 00: 

Р.бр. Корисник 
Седиште 

корисника 
Износ Намена 

Датум 
плаћања 

1 ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
"9. МАЈ" 

БАЧКА 
ПАЛАНКА 3.655.525,43 

реконструкција, адаптација 
и санација објекта - 
санитарних чворова 18.09.2019 

2 

СРЕДЊА-
ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
"ЈОЖЕФ 
ШИНКОВИЋ" 

БАЧКА 
ТОПОЛА 1.199.000,00 

енергетска адаптација 
зграде 21.08.2019. 

3 
ХЕМИЈСКО 
МЕДИЦИНСКА 
ШКОЛА ВРШАЦ 2.440.000,00 

инвестиционо одржавање 
санитарних чворова 06.09.2019. 

4 
"ЗРЕЊАНИНСКА 
ГИМНАЗИЈА" ЗРЕЊАНИН 2.846.040,00 

инвестиционо одржавање 
објекта - замена столарије 

17.07.2019. 
09.10.2019. 

5 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА КИКИНДА 

1.831.226,40 
инвестиционо одржавање 
објекта - замена столарије 14.10.2019. 

-60,00 
повраћај неутрошених 
средстава  

6 
СРЕДЊА ШКОЛА У 
НОВОМ БЕЧЕЈУ НОВИ БЕЧЕЈ 4.200.000,00 

инвестиционо одржавање 
објекта - замена столарије 09.12.2019. 

7 
ГИМНАЗИЈА НОВИ 
КНЕЖЕВАЦ 

НОВИ 
КНЕЖЕВАЦ 3.416.000,00 

санација фасаде, сутерена и 
кровне конструкције 30.08.2019. 
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8 
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА 
ШКОЛА "МИХАЈЛО 
ПУПИН" НОВИ САД 4.500.000,00 

реконструкција 
фискултурне сале са 
пратећим просторијама 11.09.2019. 

9 
 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА 
ШКОЛА "НИКОЛА 
ТЕСЛА" ПАНЧЕВО 3.906.104,80 

енергетска санација објекта 
- замена столарије 

16.12.2019. 

 
10 СРЕДЊА 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА СОМБОР 

3.170.000,00 
инвестиционо одржавање 
уличне фасаде 

16.12.2019. 

-451.663,6  
 

повраћај неутрошених 
средстава 

31.12.2019 

11 
СРЕДЊА 
ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
"МИЛЕВА МАРИЋ" ТИТЕЛ 438.000,00 

инвестиционо одржавање 
објекта установе 07.11.2019. 

12 
ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
"НИКОЛА ТЕСЛА" ШИД 477.000 санација подова 22.07.2019. 

I 
УКУПНО ПО 
ПРВОМ  
КОНКУРСУ 

 31.627.173,03   

13 
МУЗИЧКА ШКОЛА 
"ПЕТАР 
КРАНЧЕВИЋ" 

СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА 1.284.600,00 

финансирање 
инвестиционог одржавање 
крова објекта школе 21.11.2019. 

14 
МУЗИЧКА ШКОЛА 
"ЈОСИФ 
МАРИНКОВИЋ" ЗРЕЊАНИН 1.197.000,00 

финансирање санације 
влаге у зидовима школе 09.12.2019. 

15 
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА 
ШКОЛА "МИХАЈЛО 
ПУПИН" НОВИ САД 3.341.600,00 

финансирање санације дела 
крила уз школску улицу - 
улазни хол, кантина и 
санитарни чвор 27.11.2019. 

16 

ГИМНАЗИЈА ЗА 
ТАЛЕНТОВАНЕ 
УЧЕНИКЕ СА 
ДОМОМ УЧЕНИКА 
"БОЉАИ" СЕНТА 2.504.700,00 

финансирање 
инвестиционог одржавања - 
замена електричних 
инсталација у објекту школе 26.11.2019. 

17 
ГИМНАЗИЈА ЗА 
ТАЛЕНТОВАНЕ 
УЧЕНИКЕ "ДЕЖЕ 
КОСТОЛАЊИ" СУБОТИЦА 2.073.800,00 

финансирање 
инвестиционог одржавања 
објекта школе и 
фискултурне сале - крова и 
пода 21.11.2019. 

II 
УКУПНО ПО 
ДРУГОМ 
КОНКУРСУ 

 10.401.700,00   

 
УКУПНО     ПРВИ И 
ДРУГИ  КОНКУРС  42.028.873,03   

1 
СЕНЋАНСКА 
ГИМНАЗИЈА СЕНТА 488.700,00 

Финансирање набавке 
рипстолова за безбедније и 
разноврсније вежбање 
средњошколаца  18.12.2019. 
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2 
ЗРЕЊАНИНСКА 
ГИМНАЗИЈА ЗРЕЊАНИН  105.000,00 

Финансирање стручног 
надзора  23.12.2019. 

III 
УКУПНО ПО 
ДИСКРЕЦИОНОМ 
ПРАВУ  

593.700,00 
  

 

1 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
"ИВАН САРИЋ" СУБОТИЦА 4.378.800,00 

 израдА техничке 
документације за изградњу 
објекта за практичну 
наставу и вежбе на основу 
Решења о употреби 
средстава текуће буџетске 
резерве број 401-182/2019-
7 од 06.03.2019. године   у 
износу од 4.378.800,00 
динара 06.12.2019. 

2 

СРЕДЊА 
ТЕХНИЧКА ШКОЛА СОМБОР 31.025.370,00 

инвестиционо одржавање 
објекта на Тргу цара Лазара 
број 4 у Сомбору на основу 
Решења о употреби 
средстава текуће буџетске 
резерве број 401-182/2019-
85 од 25.09.2019. године   у 
износу од  31.025.370,00 
динара 26.11.2019. 

3 

СРЕДЊА 
ТЕХНИЧКА ШКОЛА СОМБОР 1.575.000,00 

израда пројектно-техничке 
документације за 
инвестиционо одржавање 
ентеријера, реконструкцију 
електричне и водоводне 
инсталације школсих зграда 
Средње Техничке школе у 
Сомбору на Тргу цара 
Лазара број 4 и у 
Његошевој улици број 6 
Сомбору на основу Решења 
о употреби средстава 
текуће буџетске резерве 
број 401-182/2019-86 од 
25.09.2019. године   у 
износу од  1.575.000,00 
динара 10.12.2019. 

4 

СРЕДЊА 
ТЕХНИЧКА ШКОЛА СОМБОР 3.455.400,00 

за набавку опреме за 
образовање (школских 
клупа, столица и катедри) 
на основу Решења о 
употреби средстава текуће 
буџетске резерве број 401-
182/2019-87 од 25.09.2019. 09.12.2019. 
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године   у износу од  
3.507.000,00 динара 

5 

 Гимназија „Јован 
Јовановић Змај" Нови Сад 7.053.657,00 

за коришћења геотермалне 
енергије за грејање и 
хлађење – уградња 
енергетски ефикасне 
термомаш. опреме и 
инсталација на основу 
Решења о употреби 
средстава текуће буџетске 
резерве број 401-182/2019-
99 од 02.10.2019. године   у 
износу од  7.053.657,00 
динара 26.12.2019. 

6 

Школа за основно 
исредње 
образовање 
"Јелена Варјашки"   Вршац 1.822.000,00 

за израду пројектно-
техничке документације за 
реконструкцију поткровља 
објекта школе на основу 
Решења о употреби 
средстава текуће буџетске 
резерве број 401-182/2019-
100 од 02.10.2019. године   
у износу од  1.822.000,00 
динара 13.12.2019. 

7 

СРЕДЊА 
ПОЉОПРИВРЕДНА 
ШКОЛА,  

БАЧКА 
ТОПОЛА 5.230.000,00 

за финансирање трошкова 
хитне санације објекта - 
балон-сале за извођење 
наставе физичког 
васпитања Пољопривредне 
школе у Бачкој Тополи, због 
штете настале услед 
невремена на основу 
Решења о употреби 
средстава сталне  буџетске 
резерве број 401-
5646/2019-2 од 23.10.2019. 
године   у износу од  
5.230.000,00 динара 13.12.2019. 

IV 
УКУПНО ИЗ 
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 
РЕЗЕРВЕ  54.540.227,00   

 
УКУПНО 
(I+II+III+IV)  97.162.800,03   

 

Правни основ је члан 188. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени 
гласник РС" број 88/17, 27/18-др.закон, 10/19, 27/18-др.закон и 6/20) и члан 2. и 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских 
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активности и пројеката у области  основног и средњег образовања и васпитања и ученичког 
стандарда у Аутономној покрајини Војводини ("Службени лист АПВ" број 14/15 и 10/17).  

     

СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 2004 – Средње образовање 

Финансијски план за 2019. годину 8.129.884.013,00 

Извршење расхода изворних средстава до 31.12.2019. године 112.587.692,23 

Извршење расхода трансферних средстава до 31.12.2019. године 7.997.837.769,52 

Укупно Извршење расхода до 31.12.2019. године 8.110.425.461,75 

Остатак средстава до 31.12.2019. године 19.458.551,25 

% извршења расхода финансијског плана до 31.12.2019. године 99,76% 

 
  



103 
 

ПРОГРАМ 2007 -  ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА 

Функционална класификација 960   

Помоћне услуге образовању 

             
 Планирана средства на програму 2007 – Подршка у образовању ученика и студената износе  
466.373.538,00 динара и то: из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета  
193.862.538,00 динара и из извора 07 13 – Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства 
из републичког буџета за расходе за запослене у образовању 272.511.000,00 динара.  
Извршена средства су 461.028.199,50 динара што је 98,85% плана, и то: из извора 01 00 – Општи 
приходи и примања буџета 193.857.282,40 динара и из извора 07 13 – Трансфери од других нивоа 
власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању 
267.170.917,10 динара . 

 
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ  20071003 - РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ 
СТАНДАРДА         

 

На програмској активности 20071003-Реализација делатности установа ученичког стандарда        
планирана средства износе 272.511.000,00 динара у оквиру извора финансирања 07 13 – Трансфери 
од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у 
образовању. Средства су извршена у износу од 267.170.917,10 динара односно 98,04% годишњег 
плана. 
 
Економска класификација 463- ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 
 

Финансијски план за 2019. годину 272.511.000,00 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 267.170.917,10 

Остатак средстава до 31.12.2019. године 5.340.082,90 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 98,04% 

 
Преглед извршења расхода са економске класификације 463 
 

Изв. 
фин. 

Ек. клас. Назив Извршење % извршења 

 4631 
Текући трансфери осталим 
нивоима власти 

267.170.917,10 98,04% 

0713 4631 
Текући трансфери осталим 
нивоима власти 

267.170.917,10 98,04% 

 Укупно: 267.170.917,10 98,04% 

 

 Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти    
 
Текући трансфери осталим нивоима власти из извора 07 13 Трансфери од других нивоа 

власти –трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању за 
период јануар-децембар 2019. године планирани су у износу од 272.511.000,00 динара. Извршење 
за период јануар-децембар 2019. године износи 267.170.917,10 динара.  
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Реализација делатности установа ученичког стандарда     
 07 13  Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за 
расходе за запослене у образовању 
 

На економској класификацији 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти за 
Програмску активност 1003 – Реализација делатности установа ученичког стандарда  у периоду од 
01.01.2019. године до 31.12.2019. године планирана су средства у износу од  272.511.000,00 динара, 
остварена у износу од 267.170.917,10 динара, а извршена су у износу од 267.170.917,10 динара што 
је 98,04% годишњег плана. Реализација делатности установа ученичког стандарда обухвата исплату 
расхода за запослене - плате, додатке и накнаде запослених (зараде) са припадајућим социјалним 
доприносима на терет послодавца за период од децембра 2018. године до новембра 2019. године, 
накнаде штете за неискоришћени годишњи одмор запосленима којима је престао радни однос, 
накнаде за отпремнине по основу престанка радног односа ради остваривања права на редовну 
пензију у 2019. години, путне трошкове запослених на рад и јубиларне награде. Средства се преносе 
из републичког буџета, у складу са висином и динамиком коју утврђује Влада Републике Србије, 
буџету покрајине, а из буџета покрајине установама ученичког стандарда. 

Правни основ за финансирање наведених активности је члан  85. Закона о ученичком и 
студентском стандарду (''Службени гласник РС'', бр 18/10, 55/13, 27/18- др. закон и 10/19) и члан 7. 
Закона о буџету РС за 2019. годину (''Службени гласник РС'', бр 95/18 и 72/19).  
 

 
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20071004 - ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА 

 

На програмској активности 20071004 - Подизање квалитета ученичког стандарда планирана 
средства износе 2.000.000,00 динара у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и 
примања буџета . Средства су извршена у износу од 1.999.934,00 динара односно 100,00 % 
годишњег плана. 
 
Економска класификација 463- ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 
 

Финансијски план за 2019. годину 2.000.000,00 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 1.999.934,00 

Остатак средстава до 31.12.2019. године 66,00 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 100,00% 

 
Преглед извршења расхода са економске класификације 463 
 

Изв. 
фин. 

Ек. клас. Назив Извршење % извршења 

 4631 
Текући трансфери осталим 
нивоима власти 

1.999.934,00 100,00% 

0100 4631 
Текући трансфери осталим 
нивоима власти 

1.999.934,00 100,00% 

 Укупно: 1.999.934,00 100,00% 
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 Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти    
 
Текући трансфери осталим нивоима власти из извора 01 00 - Општи приходи и примања 

буџета за период јануар-децембар 2019. године планирани су у износу од 2.000.000,00 динара. 
Извршење за период јануар-децембар 2019. године износи 1.999.934,00 динара.  
 
Подизање квалитета ученичког стандарда   
 01 00 Општи приходи и примања буџета  
 
              На економској класификацији 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти за 
Програмску активност 1004 – Подизање квалитета ученичког стандарда у периоду од 01.01.2019. 
године до 31.12.2019. године планирана су средства у износу од 2.000.000,00 динара а извршена су 
у износу од 1.999.934,00 динара што је 100,00% годишњег плана. Средства су намењена домовима 
ученика средњих школа за финансирање трошкова Сусрета омладине домова ученика средњих 
школа у АП Војводини – Домијада 2019. година, за одржавање HACCP и ISO стандарда и за трошкове 
других пројеката у установама ученичког стандарда. Средства су извршена : 
 

- по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања 
у АП Војводини у 2019. години - финансирање и суфинансирање програмских активности и 
пројеката за подизање квалитета ученичког стандарда  у АП Војводини у 2019. години у 
износу од 1.899.934,00 динара и 

- по дискреционом праву покрајинског секретара, у складу са чланом 26. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину у износу од 100.000,00 динара. 

Табеларни преглед утрошених средстава по програмима и пројектима  на економској 

класификацији 4631 – извор 01 00: 

Р.бр. Корисник 
Седиште 

Корисника 
Износ Намена 

Датум 
плаћања 

1. 
Дом ученика 

средњих школа 
Суботица  167.259,00 

Трошкови учешћа на 

Домијади и 

трошкови превоза 

учесника 

15.05.2019. 

2. 
Дом ученика 

средњих школа 
Сомбор 150.534,00 

Трошкови учешћа на 

Домијади 
23.05.2019. 

3. 
Дом ученика 

средњих школа 

Сремска 

Митровица 
167.259,00 

Трошкови учешћа на 

Домијади и 

трошкови превоза 

учесника 

23.05.2019. 
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4. 

Пољопривредна 

школа са домом 

ученика 

Футог 133.807,00 
Трошкови учешћа на 

Домијади 
07.06.2019. 

5. 
Дом ученика 

средњих школа 
Вршац 167.259,00 

Трошкови учешћа на 

Домијади, трошкови 

превоза учесника 

19.06.2019. 

6. 

Основна и 

средња школа са 

домом ученика 

''Петро Кузмјак'' 

Руски 

Крстур 
77.400,00 

Трошкови учешћа на 

Домијади, трошкови 

превоза учесника 

15.05.2019. 

7. 

Гимназија ''Јан 

Колар'' са домом 

ученика 

Бачки 

Петровац 
167.259,00 

Трошкови учешћа на 

Домијади, трошкови 

превоза учесника 

30.04.2019. 

8. 

Техничка школа 

са домом 

ученика  

Апатин 171.367,00 

Трошкови 

материјалa за спорт 

– реквизити за спорт 

15.05.2019. 

9. 
ШОСО ''Милан 

Петровић'' 
Нови Сад 100.290,00 

Трошкови 

едукативног излета 
25.07.2019. 

10. 
Средњошколски 

дом  
Нови Сад 145.900,00 

Трошкови учешћа на 

Домијади, трошкови 

превоза учесника 

30.04.2019. 

11. 

Гимназија са 

домом ученика 

за талентоване 

ученике ''Бољаи'' 

Сента 

 

33.000,00 

100.807,00 

133.807,00 

 

Трошкови учешћа на 

Домијади и 

контрола система 

HACCP  и ISO 

стандарда 

12.06.2019. 

27.11.2019. 

12. 

Дом ученика 

средњих школа 

„Ангелина Којић 

– Гина“  

Зрењанин 167.259,00 
Трошкови учешћа на 

Домијади 
11.06.2019. 

13. 

Дом ученика 

средњих школа 

„Никола 

Војводић" 

Кикинда 150.534,00 

Трошкови учешћа на 

Домијади, трошкови 

превоза учесника 

23.05.2019. 

I 
УКУПНО ПО 

КОНКУРСУ 
 1.899.934,00   
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14. 

Гимназија са 

домом ученика 

за талентоване 

ученике ''Бољаи'' 

Сента 100.000,00 

Трошкови програма 

контроле -

ресертификације ISO 

и HACCP стандарда у 

Гимназији са домом 

ученика за 

талентоване 

ученике ’’Бољаи''  

12.12.2019. 

II 

 

УКУПНО ПО 

ДИСКРЕЦИОНОМ 

ПРАВУ 

 100.000,00   

III УКУПНО (I+II)  1.999.934,00   

       Правни основ за финансирање наведених намена у установама ученичког стандарда  је члан 85. 
Закона о ученичком и студентском стандарду (''Службени гласник РС'', бр 18/10, 55/13, 27/18-др. 
закон и 10/19) и члан 2. и  4. 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 (''Службени лист АПВ'', број 14/15 и 10/17).   

 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20071005 - РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА 

 

На програмској активности 20071005 - Регресирање превоза ученика средњих школа планирана 
средства износе 182.000.000,00 динара у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и 
примања буџета . Средства су извршена у целости, у износу од 182.000.000,00 динара односно 
100,00 % од годишњег плана. 
 
Економска класификација 463- ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 
 

Финансијски план за 2019. годину 182.000.000,00  

Извршење расхода до 31.12.2019. године 182.000.000,00 

Остатак средстава до 31.12.2019. године 0,00 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 100,00% 

 
Преглед извршења расхода са економске класификације 463 
 

Изв. 
фин. 

Ек. клас. Назив Извршење % извршења 

 4631 
Текући трансфери осталим 
нивоима власти 

182.000.000,00  
100,00% 

0100 4631 
Текући трансфери осталим 
нивоима власти 

182.000.000,00 
100,00% 

 Укупно: 182.000.000,00 100,00% 
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 Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти    
 
Текући трансфери осталим нивоима власти из извора 01 00 - Општи приходи и примања 

буџета за период јануар-децембар 2019. године планирани су у износу од 182.000.000,00 динара. 
Извршење за период јануар-децембар 2019. године износи 182.000.000,00 динара.  
 
Регресирање превоза ученика   
 01 00 Општи приходи и примања буџета  
              На економској класификацији 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти за 

Програмску активност 1005 – Регресирање превоза ученика у периоду од 01.01.2019. године до 

31.12.2019. године планирана су средства у износу од 182.000.000,00 динара а извршена су у износу 

од 182.000.000,00 динара што је 100,00% годишњег плана. Средства су намењена јединицама 

локалне самоуправе за регресирање трошкова превоза ученика средњих школа који свакодневно 

путују од места становања до средње школе и назад. Средства се преносе трансферно јединицама 

локалне самоуправе које иста прослеђују директно или преко превозника, кроз регресираних цена 

ђачких карата, непосредним корисницима - ученицима-путницима са територије јединице локалне 

самоуправе у АП Војводини. Средства су извршена у целости по Конкурсу за регресирање превоза 

ученика средњих школа на територији АП Војводине за 2019. годину. Средства су распоређена и 

извршена за свих 45  општина и градова у АП Војводини.  

 
Табеларни преглед утрошених средстава за регресирање превоза ученика средњих школа у 

међуградском саобраћају на економској класификацији 4631 – извор 01 00 : 

Р.бр.                                                     Корисник  
Износи по кварталима   Датуми плаћања по 

кварталима 
Укупно плаћено 

1. Ада 

 
1.406.977,00 
656.589,00 
781.655,00 

23.05.2019. 
11.07.2019. 
11.10.2019. 

 

2.845.221,00 

2. Алибунар 

 
1.978.022,00 
923.077,00 

1.098.901,00 

23.05.2019. 
11.07.2019. 
11.10.2018. 

 

4.000.000,00 
 
 
 

3. Апатин 

 
1.647.692,00 
768.923,00 
915.385,00 

23.05.2019. 
11.07.2019. 
11.10.2019. 

 

3.332.000,00 

4. Бач 

 
1.001.599,00 
467.413,00 
556.443,00 

23.05.2019. 
11.07.2019. 
11.10.2019. 

 

2.025.455,00 

5. Бачка Паланка 

 
3.092.940,00 
1.443.372,00 
1.718.299,00 

23.05.2019. 
11.07.2019. 
11.10.2019. 

 

6.254.611,00 

6. Бачка Топола 
 

1.712.571,00 
23.05.2019. 
11.07.2019. 

3.463.200,00 
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799.200,00 
951.429,00 

11.10.2019. 
 

7. Бачки Петровац 

1.092.323,00 
509.751,00 
606.846,00 

24.05.2019. 
11.07.2019. 
11.10.2019. 

 

2.208.920,00 

8. Бела  Црква 

 
1.087.912,00 
507.692,00 
604.396,00 

24.05.2019. 
11.07.2019. 
11.10.2019. 

 

2.200.000,00 

9. Беочин 

 
1.356.013,00 
632.806,00 
753.340,00 

24.05.2019. 
11.07.2019. 
11.10.2019. 

 

2.742.159,00 

10. Бeчеј 

 
2.643.895,00 
1.233.818,00 
1.468.830,00 

28.05.2019. 
11.07.2019. 
11.10.2019. 

 

5.346.543,00 

11. Врбас 

 
1.302.467,00 
607.818,00 
723.935,00 

24.05.2019. 
11.07.2019. 
11.10.2019. 

 

2.633.878,00 

12. Вршац 

 
1.229.331,00 
573.688,00 
682.962,00 

 

24.05.2019. 
11.07.2019. 
11.10.2019. 

 

2.485.981,00 

13. Жабаљ 

 
1.978.022,00 
923.077,00 

1,098.901,00 

24.05.2019. 
11.07.2019. 
11.10.2019. 

 

4.000.000,00 

14. Житиште 

 
2.472.527,00 
1.153.846,00 
1.373.627,00 

24.05.2019. 
11.07.2019. 
11.10.2019. 

 

5.000.000,00 

15. Зрењанина 

 
4.061.485,00 
1.895.360,00 
2.256.381,00 

 

27.05.2019. 
11.07.2019. 
11.10.2019. 

 

8.213.226,00 

16. Инђија 

 
1.017.692,00 
474.923,00 
565.385,00 

24.05.2019. 
11.07.2019. 
11.10.2019. 

2.058.000,00 

17. Ириг 

 
521.575,00 
243.402,00 
289.764,00 

24.05.2019. 
11.07.2019. 
11.10.2019. 

 

1.054.741,00 

18. Кањижа 

 
2.041.319,00 
952.615,00 

1.134.066,00 

24.05.2019. 
11.07.2019. 
11.10.2019. 

 

4.128.000,00 
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19. Кикинда 

 
3.516.722,00 
1.641.137,00 
1.953.734,00 

24.05.2019. 
11.07.2019. 
11.10.2019. 

 

7.111.593,00 

20. Ковачица 

1.519.121,00 
708.923,00 
843.956,00 

24.05.2019. 
11.07.2019. 
11.10.2019. 

 

3.072.000,00 

21. Ковин 

 
3.548.055,00 
1.655.759,00 
1.971.141,00 

 

24.05.2019. 
11.07.2019. 
11.10.2019. 

 

7.174.955,00 

22. Кула 

 
3.123.848,00 
1.457.796,00 
1.735.471,00 

24.05.2019. 
11.07.2019. 
11.10.2019. 

 

6.317.115,00 

23. Мали Иђош 

 
972.611,00 
453.885,00 
540.339,00 

24.05.2019. 
11.07.2019. 
11.10.2019. 

 

1.966.835,00 

24. Нова Црња 

 
864.033,00 
403.215,00 
480.019,00 

24.05.2019. 
11.07.2019. 
11.10.2019. 

 

1.747.267,00 

25. Нови Бечеј 

 
1.632.715,00 
761.934,00 
907.063,00 

 

28.05.2019. 
11.07.2019. 
11.10.2019. 

 

3.301.712,00 

26. Нови Кнежевац 

 
552.197,00 
257.692,00 
306.777,00 

24.05.2019. 
11.07.2019. 
11.10.2019. 

 

1.116.666,00 
 

27. Нови Сад 

 
1.017.692,00 
474.923,00 
565.385,00 

24.05.2019. 
16.07.2019. 
11.10.2019. 

 

2.058.000,00 

28. Опово 

 
730.679,00 
340.983,00 
405.933,00 

24.05.2019. 
11.07.2019. 
11.10.2019. 

 

1.477.595,00 

29. Оџаци 

 
1.467.361,00 
684.769,00 
815.201,00 

24.05.2019. 
11.07.2019. 
11.10.2019. 

 

2.967.331,00 

30. Панчево 

 
4.450.549,00 
2.076.923,00 
2.472.528,00 

 

29.05.2019. 
11.07.2019. 
11.10.2019. 

 

9.000.000,00 

31. Пећинци  24.05.2019. 1.204.504,00 
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595.634,00 
277.962,00 
330.908,00 

11.07.2019. 
11.10.2019. 

 

32. Пландиште 

 
2.013.979,00 
939.857,00 

1.118.877,00 

24.05.2019. 
11.07.2019. 
11.10.2019. 

 

4.072.713,00 

33. Рума 

3.473.997,00 
1.621.198,00 
1.929.998,00 

24.05.2019. 
11.07.2019. 
11.10.2019. 

 

7.025.193,00 

34. Сента 

 
1.490.641,00 
695.632,00 
828.134,00 

24.05.2019. 
11.07.2019. 
11.10.2019. 

 

3.014.407,00 

35. Сечањ 

 
1.247.297,00 
582.072,00 
692.943,00 

24.05.2019. 
11.07.2019. 
11.10.2019. 

 

2.522.312,00 

36. Сомбор 

 
4.831.703,00 
2.254.795,00 
2.684.280,00 

24.05.2019. 
11.07.2019. 
11.10.2019. 

 

9.770.778,00 

37. Србобран 

 
1.012.597,00 
472.545,00 
562.555,00 

24.05.2019. 
11.07.2019. 
11.10.2019. 

 

2.047.697,00 

38. Сремска Митровица 

 
 

3.257.966,00 
1.520.384,00 
1.809.981,00 

27.05.2019. 
11.07.2019. 
11.10.2019. 

 

6.588.331,00 

39. Сремски Карловци 

 
 

425.023,00 
198.344,00 
236.123,00 

24.05.2019. 
11.07.2019. 
11.10.2019. 

 

859.490,00 

40. Стара Пазова 

 
 

2.976.090,00 
1.388.842,00 
1. 653.384,00 

24.05.2019. 
11.07.2019. 
11.10.2019. 

 

6.018.316,00 

41. Суботица 

 
 

6.189.909,00 
2.888.624,00 
3.438.839,00 

 

24.05.2019. 
11.07.2019. 
11.10.2019. 

 

12.517.372,00 
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42. Темерин 

 
 

2.391.841,00 
1.116.193,00 
1.328.801,00 

24.05.2019. 
11.07.2019. 
11.10.2019. 

 

4.836.835,00 

43. Тител 

 
 

2.067.800,00 
964.973,00 

1.148.778,00 

24.05.2019. 
11.07.2019. 
11.10.2019. 

 

4.181.551,00 

44. Чока 

 
 

1.551.510,00 
724.038,00 
861.949,00 

24.05.2019. 
11.07.2019. 
11.10.2019. 

 

3.137.497,00 

45. Шид 

 
 

1.434.068,00 
669.232,00 
796.700,00 

24.05.2019. 
11.07.2019. 
11.10.2019. 

 

2.900.000,00 

 УКУПНО ПО КОНКУРСУ 182.000.000,00  182.000.000,00 

 
Правни основ за регресирање превоза ученика средњих школа у међуградском  саобраћају је Закон 
о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине (''Службени гласник РС'', број 99/2009 
и 67/12 – УС РС) и члан 2. и  4. 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 (''Службени лист АПВ'', број 14/15 и 10/17).  
  

 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20071006 - МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ УСТАНОВА 
УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА 
 
На програмској активности 20071006 - Модернизација инфраструктуре установа ученичког 
стандарда планирана средства износе 9.862.538,00 динара и то у целости у оквиру извора 
финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета . Средства су извршена у износу од 
9.857.348,40 динара односно 99,95 % годишњег плана.  
 
Економска класификација 463- ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 
 

Финансијски план за 2019. годину 9.862.538,00 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 9.857.348,40 

Остатак средстава до 31.12.2019. године 5.189,60 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 99,95% 
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Преглед извршења расхода са економске класификације 463 
 

Изв. 
фин. 

Ек. клас. Назив Извршење % извршења 

 4631 
Текући  трансфери осталим 
нивоима власти 

0,00 0,00% 

0100 4631 
Текући трансфери осталим 
нивоима власти 

0,00 0,00% 

 4632 
Капитални  трансфери осталим 
нивоима власти 

9.857.348,40 100,00% 

0100 4632 
Капитални  трансфери осталим 
нивоима власти 

9.857.348,40 100,00% 

1300 4632 
Капитални  трансфери осталим 
нивоима власти 

0,00 0,00% 

 Укупно: 9.857.348,40 99,95% 

 

 Економска класификација 4631 – Текући  трансфери осталим нивоима власти    
 

Текући трансфери осталим нивоима власти из извора 01 00 Општи приходи и примања 
буџета  за период јануар-децембар 2019. године планирани су у износу од  5.000,00 динара. За 
период јануар-децембар 2019. године нема извршења.  
 
Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда    
 01 00   Општи приходи и примања буџета  
 
        На економској класификацији 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти за Програмску 
активност 1006 – Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда у периоду од 
01.01.2019. године до 31.12.2019. године планирана су иницијална средства од 5.000,00 динара за 
текуће поправке и одржавање зграда и објеката установа ученичког стандарда у АП Војводини. У 
извештајном периоду нема извршења. 
 

 Економска класификација 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти    
 

            Капитални трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 9.857.538,00 динара 
за период јануар-децембар 2019. године и то у целости из  извора 01 00 Општи приходи и примања 
буџета.  За период јануар-децембар 2019. године извршење је 9.857.348,40 динара. 

 
 
Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда    
 01 00 Општи приходи и примања буџета  
 
        На економској класификацији 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти за 
Програмску активност 1006 – Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда у 
периоду од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године планирана средства од 9.857.538,00 динара 
реализована су у укупном износу од 9.857.348,40 динара, што је 100,00% годишњег плана, за 
реконструкцију, санацију, адаптацију и инвестиционо одржавање зграда и објеката и за израду 
пројектно-техничке документације у установама ученичког стандарда. Средства су извршена : 
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- по Конкурсу за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и 
инвестиционо одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, 
ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2019. годину,  
у износу од  8.964.512,40 динара  (први конкурс)  и  
-   на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резрве АП Војводине број 401-
82/2019-98 од 02.10.2019. године Дому ученика средњих школа Суботица за финансирање 
трошкова израде катастарско-топографског плана, идејног решења и урбанистичког пројекта 
за доградњу новог крила за смештај ученика  у износу од 892.836,00 динара. 
 

      Табеларни преглед утрошених средстава за адаптацију, санацију, реконструкцију, инвестиционо 

одржавање установа ученичког стандарда и израда пројектно-техничке документације на 

економској класификацији 4632  - извор 01 00: 

Р.бр. Корисник 
Седиште 

Корисника 
Износ Намена 

Датум 
плаћања 

1.  ШОСО са 

домом 

ученика ''Вук 

Караџић'' 

 

Сомбор 

 

4.787.000,00 

 

Санација кровне 

конструкције и 

инвестиционо 

одржавање кровног 

покривача  

 

13.12.2019. 

 

2.  Дом ученика 

средњих 

школа 

 

Сомбор 

 

2.383.000,00 

 

Адаптација система за 
аутоматску дојаву 
пожара 

 

27.11.2019. 

 

3.  Дом ученика 

средњих 

школа 

Суботица 1.634.087,40 Инвестиционо 
одржавање 
санитарних чворова 

11.09.2019. 

4.   

Гимназија са 

домом 

ученика за 

талентоване 

ученике 

''Бољаи'' 

 

 

Сента 

160.425,00 инвестиционо 
одржавање 
електроенергетских 
инсталација 

18.09.2019. 

I 

УКУПНО ПО 

КОНКУРСУ  

 

8.964.512,40 

  



115 
 

5. Дом ученика 

средњих 

школа  

Суботица 892.836,00 финансирање 

трошкова израде 

катастарско-

топографског плана, 

идејног решења и 

урбанистичког 

пројекта за доградњу 

новог крила за смештај 

ученика, на основу 

Решења о употреби 

средстава текуће 

буџетске резерве број 

401-182/2019-98 од 

02.10.2019. године  .         

у износу од 892.836,00 

динара 

 

09.12.2019. 

II 

УКУПНО 
ТЕКУЋА 

БУЏЕТСКА 
РЕЗЕРВА  

 
 

892.836,00 

  

III УКУПНО (I + II )  
 9.857.348,40   

      
    Правни основ за финансирање наведених намена у установама ученичког стандарда  је члан 85. 
Закона о ученичком и студентском стандарду (''Службени гласник РС'', бр 18/10, 55/13, 27/18-др. 
закон и 10/19) и члан 2. и  4. 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 (''Службени лист АПВ'', број 14/15 и 10/17). 
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СВЕГА ПРОГРАМ  2007 – Подршка у образовању ученика и студената 

Финансијски план за 2019. годину 466.373.538,00 

Извршење расхода изворних средстава до 31.12.2019. године 193.857.282,40 

Извршење расхода из нараспоређеног вишка прихода из 
ранијих година до 31.12.2019. године 

0,00 

Извршење расхода трансферних средстава до 31.12.2019. 
године 

267.170.917,10 

Укупно извршење расхода до 31.12.2019. године 461.028.199,50 

Остатак средстава до 31.12.2019. године 5.345.338,50 

% извршења расхода финансијског плана до 31.12.2019. 
године 

98,85% 
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ПРОГРАМ 2001 - УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР  И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА 

980 функционална класификација 

Образовање некласификовано на другом месту 
 
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20011005 - РАЗВОЈ СТРУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА У ОБЛАСТИ 

ОБРАЗОВАЊА 

 
Индиректни корисници у области образовања у 2019. години обухватају једног корисника, и 

то Педагошки завод Војводине. Правни основ за финансирање делатности Педагошког завода 
Војводине је Одлука Скупштине Аутономне Покрајине Војводине о оснивању Педагошког завода 
Војводине, (''Службени лист АПВ'', бр 14/2003), члан 56. став 2. Закона о буџетском систему 
(''Службени гласник РС'', бр 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 
108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члан 185. 
став 3. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС" број 88/2017, 
27/2018-др.закон, 10/2019,  27/2018-др.закон и 6/2020), члан 11. раздео 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2019. годину («Службени лист АПВ», број  
60/2018 и 40/2019-ребаланс), члан 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи 
(»Службени лист АПВ», број 37/2014, 54/2014-др.одлука, 37/2016, 29/2017 и 24/2019). 

 
Планирани приходи за финансирање делатности Педагошког завода Војводине за 2019. 

годину износе укупно 28.172.978,07 динара, а по изворима средстава су: општи приходи и примања 
буџета  27.002.649,04 динара, сопствени приходи буџетских корисника 400.000,00 динара и 
нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства из 2018. годинe 770.329,03 
динара. Остварени текући приходи за период јануар-децембар 2019. године износе 22.138.778,26 
динара: општи приходи и примања буџета су 21.928.778,26 динара и сопствени приходи буџетских 
корисника су 210.000,00 динара. Пренети суфицит  по Завршном рачуну из 2018. године је 770.329,03 
динара.  

 
Извршење расхода по изворима  финансирања  
01 00  Општи приходи и примања буџета                                                        21.928.778,26 динара 
04 00  Сопствени приходи буџетских корисника                          
742331                                                                                                                             186.695,39 динара               
13 06  Нераспоређени вишак прихода из ранијих  
          година-додатна средства                                                                                  
321311                                                                                                                            626.023,00 динара 
   
Укупно извршено                                                     22.741.496,65  динара 

 
По обрасцу 5 Педагошког завода Војводине пренета и извршена буџетска средства износе 

21.928.778,26 динара, буџетска средства су утрошена у целости и наменски. Одступање није 
евидентирано. Сопствена средства буџетских корисника, извор 04 00, остварена су у износу од 
210.000,00 динара а извршена су у износу од 186.695,39 динара, те суфицит износи 23.304,61 
динара. Одступања у односу на планираних средстава нема. Средства из извора 13 06 – 
Нераспoређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства у укупном износу од 770.390,03 
динара утрошена су у износу од 626.023,00 динара а неутрошени део износи 144.306,03 динара. 
Наведена средства су утрошена у складу са планираним наменама, те нема одступања. Разлика 
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између укупних прихода и укупних расхода износи 167.610,64 динара суфицита који се налази на 
рачуну сопствених срeдстава Педагошког завода Војводине са стањем 31.12.2019. године. 
 
 Економска класификација 411 – ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 
 

Финансијски план за 2019. годину 13.153.304,31 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 11.433.325,97 

Остатак средстава до 31.12.2019. године 1.719.978,34 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 86,92% 

 
Преглед извршења расхода са економска класификације  411 
 

Изв. 
фин. 

Ек. клас. Назив Извршење % извршења 

0100 4111 
Плате, додаци и накнаде 
запослених 

11.433.325,97 86,92% 

Укупно: 11.433.325,97 86,92% 

 
На економској класификацији 4111–Плате, додаци и накнаде запослених  планирана су 

средства за период јануар-децембар 2019. године у износу од 13.153.304,31 динара. Средства су 
извршена у периоду јануар-децембар 2019. године у износу од 11.433.325,97 динара, што је 
извршење годишњег плана са 89,92%. Средства су извршена за плате запослених у Педагошком 
заводу Војводине у периоду јануар-децембар 2019. године. 
 
Економска класификација  412 - СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 
 

Финансијски план за 2019. годину 2.255.791,69 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 1.960.815,40 

Остатак средстава до 31.12.2019. године 
 

294.976,29 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 86,92% 

 
Преглед извршења расхода са економска класификације  412 
 

Изв. 
фин. 

Ек. клас. Назив Извршење % извршења 

0100 4121 
Допринос за пензијско и 
инвалидско осигурање 

1.371.999,08 86,92% 

0100 4122 
Допринос за здравствено 
осигурање 

588.816,32 
86,92% 

     
 Укупно: 1.960.815,40 86,92% 

 
На економској класификацији 4121 - Допринос за пензијско и инвалидско осигурање, 

планирана су средства за период јануар-децембар 2019. године у износу од 1.578.396,52 динара. 
Средства су извршена у периоду јануар-децембар у износу од 1.371.999,08 динара, што је извршење 
годишњег плана са 86,92%. Средства су извршена за плаћањe припадајућег дела доприноса за 
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пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца за плате запослених у периоду јануар-
децембар у Педагошком заводу Војводине.  

 
На економској класификацији 4122-Допринос за здравствено осигурање планирана су 

средства за период јануар-децембар  2019. године у износу од 677.395,17 динара. Средства су 
извршена у периоду јануар-децембар у износу од 588.816,32 динара, што је извршење годишњег 
плана са 86,92%. Средства су извршена за плаћањe припадајућег дела доприноса за здравствено 
осигурање на терет послодавца за плате запослених у периоду јануар-децембар у Педагошком 
заводу Војводине. 
 
Економска класификација 413 - НАКНАДЕ У НАТУРИ 
 

Финансијски план за 2019. годину 240.000,00 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 178.720,00 

Остатак средстава до 31.12.2019. године 61.280,00 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 74,47% 

 
Преглед извршења расхода са економска класификације 413 
 

Изв. 
фин. 

Ек. клас. Назив Извршење % извршења 

0100 4131 Накнаде у натури 169.534,00 73,71% 

 1306 4131 Накнаде у натури 9.186,00 91,86% 

     

 Укупно: 178.720,00 74,47% 

 
На економској класификацији 4131 - Накнаде у натури планирана су средства за период 

јануар-децембар 2019. године у износу од 240.000,00 динара. Средства су извршена у периоду 
јануар-децембар у износу од 178.720,00 динара, што је извршење годишњег плана са 74,472%. 
Средства су извршена за плаћањe маркица за превоз  запослених на рад и са рада и за новогодишње 
пакетиће за децу запослених у периоду јануар-децембар у Педагошком заводу Војводине. 
 
Економска класификације 414 - СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 
 

Финансијски план за 2019. годину 410.000,00 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 0,00 

Остатак средстава до 31.12.2019. године 410.000,00 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 0,00% 

 
Преглед извршења расхода са економска класификације 414 
 

Изв. 
фин. 

Ек. клас. Назив Извршење % извршења 

0100 4141 
Исплата накнада за време 
одсуствовања с посла на терет 
фондова 

0,00 0,00% 

0100 4143 Отпремнине и помоћи 0,00 0,00% 

0400 4143 Отпремнине и помоћи   
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0100 4144 

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

0,00 0,00% 

 Укупно: 0,00 0,00% 

 
Средства на економској класификацији 4141 - Исплата накнада за време одсуствовања с 

посла на терет фондова  планирана су за период јануар-децембар 2019. године у износу од 170.00,00 
динара. У извештајном периоду нема извршења. 
 

На економској класификацији 4143 - Отпремнине и помоћи планирана су средства за период 
јануар-децембар 2019. године у износу од 120.000,00 динара. У извештајном периоду нема 
извршења. 

 
На економској класификацији 4144 - Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова 

уже породице и друге помоћи запосленом  планирана су средства за период јануар-децембар 2019. 
године у износу од 120.000,00 динара. У извештајном периоду нема извршења. 
 
Економска класификација 415 - НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 
 

Финансијски план за 2019. годину 1.258.800,00 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 683.812,04 

Остатак средстава до 31.12.2019. године 574.987,96 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 54,32% 

 
Преглед извршења расхода са економске класификације 415 
 

Изв. 
фин. 

Ек. клас. Назив Извршење % извршења 

0100 4151 Накнаде трошкова за запослене 627.113,46 53,20% 

0400 4151 Накнаде трошкова за запослене 16.698,58 41,75% 

1306 4151 Накнаде трошкова за запослене 40.000,00 100,00% 

 Укупно: 683.812,04 54,32% 

 
На економској класификацији 4151- Накнаде трошкова за запослене  планирана су средства 

за период јануар-децембар  2019. године у износу од 1.258.800,00 динара. Средства су извршена у 
периоду јануар-децембар у износу од 683.812,04 динара, што је извршење годишњег плана са 
54,32%. Средства су извршена за исплату готовине за трошкове превоза запослених на рад и са рада 
у периоду јануар-децембар у Педагошком заводу Војводине. 
 
Економска класификација 421 - СТАЛНИ ТРОШКОВИ 
 

Финансијски план за 2019. годину 1.039.500,00 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 589.422,61 

Остатак средстава до 31.12.2019. године 450.077,39 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 56,70% 

 
Преглед извршења расхода са економске класификације 421 
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Изв. 
фин. 

Ек. клас. Назив Извршење % извршења 

0100 4211 
Трошкови платног промета и 
банкарских услуга 

28.719,13 80,90% 

0400 4211 
Трошкови платног промета и 
банкарских услуга 

0,00 0,00% 

1306 4211 
Трошкови платног промета и 
банкарских услуга 

2.105,91 31,06% 

0100 4212 Енергетске услуге 140.431,68 39,90% 

0100 4213 Комуналне услуге 23.358.,85 33,37% 

0100 4214 Услуге комуникација 264.003,59 70,78% 

0400 4214 Услуге комуникација 12.583,00 62,92% 

1306 4214 Услуге комуникација 9.362,72 85,12% 

0100 4215 Трошкови осигурања 83.769,42 82,13% 

0100 4216 Закуп имовине и опреме 25.000,00 41,67% 

0100 4219 Остали трошкови 88,31 8,83% 

 Укупно: 589.422,61 56,70% 

 
На економској класификацији 4211-Трошкови платног промета и банкарских услуга 

планирана су средства за период јануар-децембар 2019. године у износу од 50.500,00 динара. 
Средства су извршена у периоду јануар-децембар у износу од 30.825,04 динара, што је извршење 
годишњег плана са 61,04%. Средства су извршена за плаћањe трошкова услуге платног промета 
Управе за трезор и банкарских услуга. 

 
На економској класификацији за 4212- Енергетске услуге планирана су средства за период 

јануар-децембар 2019. године у износу од 352.000,00 динара. Средства су извршена у периоду 
јануар-децембар у износу од 140.431,68 динара, што је извршење годишњег плана са 39,90%. 
Средства су извршена за плаћањe трошкова електричне енергије и грејања. 
 

На економској класификацији за 4213- Комуналне услуге планирана су средства за период 
јануар-децембар 2019. године у износу од 70.000,00 динара. Средства су извршена у периоду јануар-
децембар у износу од 23.358,85 динара, што је извршење годишњег плана са 33,37%. Средства су 
извршена за плаћањe трошкова водовода и канализације, одношења смеће итд.. 

 
На економској класификацији 4214 - Услуге комуникација планирана су средства за период 

јануар-децембар 2019. године у износу од 404.000,00 динара. Средства су извршена у периоду 
јануар-децембар у износу од 285.949,31 динара, што је извршење годишњег плана са 70,78%. 
Средства су извршена за плаћањe услуге ПТТ саобраћаја, интернета, трошкове телефона и друго у 
Педагошком заводу Војводине. 

 
На економској класификацији 4215 - Трошкови осигурања планирана су средства за период 

јануар-децембар 2019. године у износу од 102.000,00 динара. Средства су извршена у периоду 
јануар-децембар у износу од 83.769,42 динара, што је извршење годишњег плана са 82,13%. 
Средства су извршена за плаћањe осигурања опреме и запослених у Педагошком заводу Војводине. 

 
На економској класификацији 4216 - Закуп имовине и опреме планирана су средства за 

период јануар-децембар 2019. године у износу од 60.000,00 динара. Средства су извршена у 
периоду јануар-децембар у износу од 25.000,00 динара, што је извршење годишњег плана са 
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41,67%. Средства су извршена за плаћањe закупа сале и опреме за потребе Педагошког завода 
Војводине. 

 
На економској класификацији 4219 – Остали трошкови планирана су средства за период 

јануар-децембар 2019. године у износу од 1.000,00 динара. Средства су извршена у периоду јануар-
децембар у износу од 88,31 динара, што је извршење годишњег плана са 8,83%. Средства су 
извршена за плаћањe таксе за јавни медијски сервис у Педагошком заводу Војводине. 
 
Економска класификација 422 - ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 
 

Финансијски план за 2019. годину 500.000,00 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 425.556,99 

Остатак средстава до 31.12.2019. године 74.443,01 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 85,11% 

 
Преглед извршења расхода са економске класификације 422 
 

Изв. 
фин. 

Ек. клас. Назив Извршење % извршења 

0100 4221 
Трошкови службених путовања у 
земљи 

247.790,94 99,12% 

0400 4221 
Трошкови службених путовања у 
земљи 

27.165,01 54,33% 

1306 4221 
Трошкови службених путовања у 
земљи 

145.277,21 96,85% 

0100 4222 
Трошкови службених путовања у 
иностранство 

5.323,83 10,65% 

 Укупно: 425.556,99 85,11% 

 
  На економској класификацији 4221-Трошкови службених путовања у земљи планирана су 

средства за период јануар-децембар 2019. године у износу од 450.000,00 динара. Средства су 
извршена у периоду јануар-децембар у износу од 420.233,16 динара, што је извршење годишњег 
плана са 93,39%. Средства су намењена за трошкове службених путовања у земљи као што су 
дневнице, трошкови превоза и друго.  

 
На економској класификацији 4222-Трошкови службених путовања у иностранство  

планирана су средства за период јануар-децембар 2019. године у износу од 50.000,00 динара а 
извршена су у износу 5.323,83 динара што је 10,65% годишњег плана. Средства су намењена за 
трошкове службених путовања у иностранство као што су дневнице, трошкови превоза и друго.  

 
Економска класификација 423 - УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 
 

Финансијски план за 2019. годину 2.260.000,00 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 1.557.292,05 

Остатак средстава до 31.12.2019. године 702.707,95 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 68,91% 

 
Преглед извршења расхода са економске класификације 423 
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Изв. 
фин. 

Ек. клас. Назив Извршење % извршења 

0100 4231 Административне услуге 0,00 0,00% 

0400 4231 Административне услуге 2.000,00 40,00% 

0100 4232 Компјутерске услуге 310.970,00 97,18% 

0400 4232 Компјутерске услуге 0,00 0,00% 

0100 4233 
Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

34.880,00 43,60% 

0400 4233 
Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

0,00 0,00% 

1306 4233 
Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

0,00 0,00% 

0100 4234 Услуге информисања 308.345,00 96,36% 

0400 4234 Услуге информисања 0,00 0,00% 

0100 4235 Стручне услуге 566.171,45 62,91% 

0100 4236 
Услуге за домаћинство и 
угоститељство 

0,00 0,00% 

0400 4236 
Услуге за домаћинство и 
угоститељство 

0,00 0,00% 

1306 4236 
Услуге за домаћинство и 
угоститељство 

1.087,00 10,87% 

0100 4237 Репрезентација 195.507,80 93,10% 

1306 4237 Репрезентација 38.889,00 97,22% 

0100 4239 Остале опште услуге 93.641,80 43,55% 

0400 4239 Остале опште услуге 800,00 16,00% 

1306 4239 Остале опште услуге 5.000,00 100,00% 

Укупно: 1.557.292,05 68,91% 

 
           На економској класификацији 4231-Административне услуге планирана су средства за период 
јануар-децембар 2019. године у износу од 55.000,00 динара. Средства су извршена у периоду јануар-
децембар у износу од 2.000,00 динара, што је извршење годишњег  плана са 3,64%. Средства су 
намењена за административне трошкове издавања потврда. 
 
         На економској класификацији 4232 - Компјутерске услуге планирана су средства за период 
јануар-децембар 2019. године у износу од 350.000,00 динара. Средства су извршена у периоду 
јануар-децембар у износу од 310.970,00 динара, што је извршење годишњег плана са 88,85%. 
Средства су намењена за услуге одржавања софтвера и рачунара. 

 
На економској класификацији 4233-Услуге образовања и усавршавања запослених  

планирана су средства за период јануар-децембар 2019. године у износу од 110.000,00 динара. 
Средства су извршена у периоду јануар-децембар у износу од 34.880,00 динара, што је извршење 
годишњег плана са 31,71%. Средства су намењена за котизације и друге трошкове образовања и 
усавршавања запослених. 

 
На економској класификацији 4234 - Услуге информисања планирана су средства за  период 

јануар-децембар 2019. године у износу од 330.000,00 динара. Средства су извршена у периоду 
јануар-децембар у износу од 308.345,00 динара, што је извршење годишњег плана са 93,44%. 
Средства су намењена за трошкове оглашавања и штампања у Педагошком заводу Војводине. 
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На економској класификацији 4235-Стручне услуге  планирана су средства за период јануар-
децембар 2019. године у износу од 900.000,00 динара. Средства су извршена у периоду јануар-
децембар у износу од 566.171,45 динара, што је извршење годишњег плана са 62,91%. Средства су 
намењена за трошкове накнада и превоза члановима управног и надзорног одбора и уговора о делу 
у Педагошком заводу Војводине.  

 
На економској класификацији 4236-Услуге за домаћинство и угоститељство планирана су 

средства за период јануар-децембар 2019. године у износу од 40.000,00 динара. Средства су 
извршена у периоду јануар-децембар у износу од 1.087,00 динара, што је извршење годишњег 
плана са 2,72%. Средства су намењена за трошкове угоститељских услуга. 

 
На економској класификацији 4237–Репрезентација планирана су средства за период јануар-

децембар 2019. године у износу од 250.000,00 динара. Средства су извршена у периоду јануар-
децембар у износу од 234.396,80 динара, што је извршење годишњег плана са 93,76%. Средства су 
намењена за трошкове репрезентације, поклона. 

 
На економској класификацији 4239- Остале опште услуге планирана су средства за период 

јануар-децембар 2019. године у износу од 225.000,00 динара. Средства су извршена у периоду 
јануар-децембар у износу од 99.441,80 динара, што је извршење годишњег плана са 44,20%. 
Средства су намењена за трошкове обезбеђења зграде, паркиинг услуге и остале опште услуге. 

 
Економска класификација 424 - СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 
 

Финансијски план за 2019. годину 817.700,00 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 372.742,00 

Остатак средстава до 31.12.2019. године 444.958,00 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 45,58% 

 
Преглед извршења расхода са економске класификације 424 
 

Изв. 
фин. 

Ек. клас. Назив Извршење % извршења 

0100 4242 
Услуге образовања. културе и 
спорта 

372.742,00 45,58% 

 Укупно: 372.742,00 45,58% 

 
На економској класификацији 4242 - Услуге образовања, културе и спорта планирана су 

средства за период јануар-децембар 2019. године у износу од 900.000,00 динара. Средства су 
извршена у периоду јануар-децембар у износу од 372.742,00 динара, што је извршење годишњег 
плана са 45,58%. Средства су намењена за услуге образовања у циљу реализације програмске 
активности Педагошког завода Војводине. 
 
Економска класификација 425 - ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 
 

Финансијски план за 2019. годину 327.000,00 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 277.534,81 

Остатак средстава до 31.12.2019. године 49.465,19 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 84,87% 
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Преглед извршења расхода са економске класификације 425 
 

Изв. 
фин. 

Ек. клас. Назив Извршење % извршења 

0100 4251 
Текуће поправке и одржавање 
зграда и објеката 

1.377,25 19,68% 

0100 4252 
Текуће поправке и одржавање 
опреме 

229.716,40 91,89% 

0400 4252 
Текуће поправке и одржавање 
опреме 

20.000,00 100,00% 

1306 4252 
Текуће поправке и одржавање 
опреме 

26.441,16 52,88% 

 Укупно: 277.534,81 84,87% 

 
На економској класификацији 4251-Текуће поправке и одржавање зграда и објеката  

планирана су средства за период јануар-децембар 2019. године у износу од 7.000,00 динара. 
Средства су извршена у периоду јануар-децембар у износу од 1.377,25 динара, што је извршење 
годишњег плана са 19,68%. Средства су намењена за одржавање просторија у Педагошком заводу 
Војводине. 

 
На економској класификацији 4252-Текуће поправке и одржавање опреме планирана су 

средства за период јануар-децембар 2019. године у износу од 320.000,00 динара. Средства су 
извршена у периоду јануар-децембар у износу од 276.157,56 динара, што је извршење годишњег 
плана са 86,30%. Средства су намењена за одржавање биротехничке, рачунарске и друге опреме у 
Педагошком заводу Војводине. 
 
 
Економска класификација  426 - МАТЕРИЈАЛ 
 

Финансијски план за 2019. годину 1.451.329,03 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 1.280.494,67 

Остатак средстава до 31.12.2019. године 170.834,36 

% извршења расхода до 3.12.2019. године 88,23% 

 
Преглед извршења расхода са економске класификације 426 
 

Изв. 
фин. 

Ек. клас. Назив Извршење % извршења 

0100 4261 Административни материјал 120.000,00 100,00% 

0400 4261 Административни материјал 7.624,80 25,42% 

1306 4261 Административни материјал 20.000,00 100,00% 

0100 4263 
Материјали за образовање и 
усавршавање запослених 

263.730,00 97,68% 

0400 4263 
Материјали за образовање и 
усавршавање запослених 

0,00 0,00% 

0100 4264 Материјали за саобраћај 425.000,00 100,00% 

0400 4264 Материјали за саобраћај 50.000,00 100,00% 
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1306 4264 Материјали за саобраћај 69.674,00 99,53% 

0100 4266 
Материјали за образовање културу 
и спорт 

82.160,00 82,16% 

0400 4266 
Материјали за образовање културу 
и спорт 

0,00 00,00% 

0100 4268 
Материјали за одржавање 
хигијене и угоститељство 

199.804,37 99,92% 

0400 4268 
Материјали за одржавање 
хигијене и угоститељство 

0,00 0,00% 

1306 4268 
Материјали за одржавање 
хигијене и угоститељство 

26.850,00 33,43% 

0100 4269 Материјали за посебне намене 15.465,50 73,65% 

1306 4269 Материјали за посебне намене 150,00 0,75% 

 Укупно: 1.280.494,67 88.23% 

 
На економској класификацији 4261-Административни материјал планирана су средства за 

период јануар-децембар 2019. године у износу од 170.000,00 динара. Средства су извршена у 
периоду јануар-децембар у износу од 147.624,80 динара, што је извршење годишњег плана са 
86,84%. Средства су намењена за набавку канцеларијског материјала у Педагошком заводу 
Војводине. 
 

На економској класификацији 4263-Материјали за образовање и усавршавање запослених 
планирана су средства за период јануар-децембар 2019. године у износу од 275.000,00 динара. 
Средства су извршена у периоду јануар-децембар у износу од 263.730,00 динара, што је извршење 
годишњег плана са 95,90%. Средства су намењена за набавку литературе за редовне потребе 
запослених као и за литературе за стручно оспособљавање запослених у Педагошком заводу 
Војводине. 
 

На економској класификацији 4264 - Материјали за саобраћај планирана су средства за 
период јануар-децембар 2019. године у износу од 545.000,00 динара. Средства су извршена у 
периоду јануар-децембар у износу од 544.674,00 динара, што је извршење годишњег плана са 
99,94%. Средства су намењена за набавку горива и другог материјала за службено возило у 
Педагошком заводу Војводине. 
 

На економској класификацији 4266 - Материјали за образовање, културу и спорт планирана 
су средства за период јануар-децембар 2019. године у износу од 110.000,00 динара. Средства су 
извршена у периоду јануар-децембар у износу од 82.160,00 динара, што је извршење годишњег 
плана са 74,69%. Средства су намењена за набавку материјала за реализацију пројеката у 
Педагошком заводу Војводине. 

 
На економској класификацији 4268 - Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 

планирана су средства за период јануар-децембар 2019. године у износу од 310.329,03 динара. 
Средства су извршена у периоду јануар-децембар у износу од 226.690,37 динара, што је извршење 
годишњег плана са 73,05%. Средста су намењена за набавку материјала за угоститељство и 
хигијенских средстава у Педагошком заводу Војводине.  

 
На економској класификацији 4269 - Материјали за посебне намене, планирана су средства 

за период јануар-децембар 2019. године у износу од 41.000,00 динара. Средства су извршена у 
периоду јануар-децембар у износу од 15.615,50 динара, што је извршење годишњег плана са 



127 
 

38,09%. Средства су намењена за набавку ситног инвентара и другог материјала  у Педагошком 
заводу Војводине. 

 
Економска класификација 444 - ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 
 

Финансијски план за 2019. годину 10.000,00 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 0,00 

Остатак средстава до 31.12.2019. године 10.000,00 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 0,00% 

 
Преглед извршења расхода са економске класификације  444 
 

Изв. 
фин. 

Ек. клас. Назив Извршење % извршења 

0100 4441 Негативне курсне разлике 0,00 0,00% 

0100 4442 Казне за кашњење 0,00 0,00% 

 Укупно: 0,00 0,00% 

 
На економској класификацији 4441-Негативне курсне разлике планирана су средства за 

период јануар-децембар 2019. године у износу од 5.000,00 динара. У извештајном периоду нема 
извршења. 
 

На економској класификацији 4442- Казне за кашњење планирана су средства за период 
јануар-децембар 2019. године у износу од 5.000,00 динара. У извештајном периоду нема извршења. 

 
Економска класификација 465 – ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНФЕРИ 
 

Финансијски план за 2019. годину 1.523.553,04 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 1.104.493,12 

Остатак средстава до 31.12.2019. године 419.059,92 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 72,49% 

 
Преглед извршења расхода са економске класификације 465 
 

Изв. 
фин. 

Ек. клас. Назив Извршење % извршења 

0100 4651 
Остале текуће дотације и 
трансфери 

1.104.493,12 72,49% 

 Укупно: 1.104.493,12 72,49% 

 
На економској класификацији 4651-Остале текуће дотације и трансфери  планирана су 

средства за период јануар-децембар 2019. године у износу од 1.523.553,04 динара. Средства су 
извршена у периоду јануар-децембар у износу од 1.104.493,12 динара, што је извршење годишњег 
плана са 72,49%. Средства су утрошена за плаћање ефекта умањања плата у Педагошком заводу 
Војводине. 

 
Економска класификација 482 – ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 
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Финансијски план за 2019. годину 57.000,00 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 13.635,99 

Остатак средстава до 31.12.2019. године 43.364,01 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 23,92% 

 
Преглед извршења расхода са економске класификације 482 
 

Изв. 
фин. 

Ек. клас. Назив Извршење % извршења 

0100 4821 Остали порези 11.825,99 47,30% 

1306 4821 Остали порези 0,00 0,00% 

0100 4822 Обавезне таксе 1.810,00 9,05% 

0100 4823 Новчане казне, пенали и камате 0,00 0,00% 

 Укупно: 13.635,99 23,92% 

 
На економској класификацији 4821-Остали порези  планирана су средства за период јануар-

децембар 2019. године у износу од 27.000,00 динара. Средства су извршена у периоду јануар-
децембар у износу од 11.825,99 динара, што је извршење годишњег плана са 43,80%.Средства су 
намењена за плаћање пореза, дажбине при регистрацији службеног возила и друго у Педагошком 
заводу Војводине.  

 
На економској класификацији 4822-Обавезне таксе планирана су средства за период јануар-

децембар 2019. године у износу од 20.000,00 динара. Средства су извршена у периоду јануар-
децембар у износу од 1.810,00 динара, што је извршење годишњег плана са 9,05%. Средста су 
намењена за плаћање  таксе при регистрацији службеног возила у Педагошком заводу Војводине. 
 

На економској класификацији 4823-Новчане казне, пенали и камате планирана су средства 
за период јануар-децембар 2019. године у износу од 10.000,00 динара. У извештајном периоду нема 
извршења. 
 
Економска класификација 483 - НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 
 

Финансијски план за 2019. годину 5.000,00 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 0,00 

Остатак средстава до 31.12.2019. године 5.000,00 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 0,00% 

 
Преглед извршења расхода са економске класификације 483 
 

Изв. 
фин. 

Ек. клас. Назив Извршење % извршења 

 0100 4831 
Новчане казне и пенали по 
решењу судова 

0,00 0,00% 

 Укупно: 0,00 0,00% 

 
На економској класификацији 4831-Новчане казне и пенали по решењу судова планирана су 

средства за период јануар-децембар 2019. године у износу од 5.000,00 динара. У извештајном 
периоду нема извршења. 
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Економска класификација 512 - МАШИНЕ И ОПРЕМА 
 

Финансијски план за 2019. годину 2.864.000,00 

Извршење расхода до 31.12.2019. године 2.863.651,00 

Остатак средстава до 31.12.2019. године 349,00 

% извршења расхода до 31.12.2019. године 99,99% 

 
Преглед извршења расхода са економске класификације 512 
 

Изв. 
фин. 

Ек. клас. Назив Извршење % извршења 

0100 5121 Опрема за саобраћај 1.601.827,00 99,99% 

0100 5122 Административна опрема 980.000,00 100,00% 

0400 5122 Административна опрема 49.824,00 99,65% 

1306 5122 Административна опрема 232.000,00 100,00% 

 Укупно: 2.863.651,00 99,99% 

 
На економској класификацији 5121-Опрема за саобраћај планирана су средства за период 

јануар-децембар 2019. године у износу од 1.602.000,00 динара. Средства су извршена у периоду 
јануар-децембар у износу од 1.601.827,00 динара, што је извршење годишњег плана са 99,99% 
.Средства су намењена за набавку службеног возила на основу Решења Покрајинске владе о 
употреби средстава текуће буџетске резерве број  401-182/2019-130 од  28.11.2019. године којим је 
одобрено 1.602.000,00 динара за набавку службеног возила ради обављања редовне делатности 
Педагошког завода Војводине. Средства су пренета Педагошком заводу Војводине дана  19.  12. 
2019. године.    
 

На економској класификацији 5122 - Административна опрема  планирана су средства за 
период јануар-децембар 2019. године у износу од 1.262.000,00 динара. Средства су извршена у 
периоду јануар-децембар у износу од  1.261.824,00 динара, што је извршење годишњег плана са 
99,99%. Средства су намењена за набавку рачунарске опреме у Педагошком заводу Војводине. 

 
 

 
СВЕГА ГЛАВА 06.01 – Индиректни корисници у области образовања 

Финансијски план за 2019. годину 28.172.978,07 

Пренета средства из буџета до 31.12.2019. године 21.928.778,26 

Извршење расхода изворних средстава до 31.12.2019. 
године 

21.928.778,26 

Извршење сопствених прихода буџетских корисника до 
31.12.2019. године 

186.695,39 

Извршење нераспоређеног вишка прихода из ранијих 
година – додатна средства до 31.12.2019. године 

626.023,00 

Укупно извршење расхода до 31.12. 2019. године 22.741.496,65 

Остатак средстава на дан 31.12.2019. године 5.431.481,42 

% извршења расхода финансијског плана до 31.12.2019. 
године 

80,72% 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
 

СВЕГА РАЗДЕО 6 

Годишњи план за 2019. годину 28.409.248.631,03 

Извршење расхода изворних средстава до 31.12.2019. године 
– 01 00 

944.234.469,89 

Извршење сопствених прихода буџетских корисника до 
31.12.2019. године – 04 00         186.695,39 

Извршење трансфера од других нивоа власти – наменски и 
ненаменски трансфери из Републичког буџета јединицама 
локалне самоуправе до 31.12.2019. године - 07 08 

552.933.589,00 

Извршење трансфера од других нивоа власти - 
трансферна средства из републичког буџета за 
расходе за запослене у образовању до 31.12.2019. године – 
07 13 

26.717.459.607,16 

Извршење нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 
до 31.12.2019. године – 13 00 

3.201.600,00 

Извршење нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 
- додатна средства до 31.12.2019. године – 13 06 

626.023,00 

Неутрошена средства донација из ранијих година до 
31.12.2019. године - 15 00  

1.224.921,45 

Финансијска помоћ ЕУ до 31.12.2019. године – 56 00 4.543.524,61 

Укупно извршење расхода до 31.12.2019. године 28.224.410.430,50 

Остатак средстава 31.12.2019. године 184.838.200,53 

% извршења расхода финансијског плана до 31.12.2019. 
године 

99,35% 

 
 
                            
 
 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 
Nyilas Mihály 

(Михаљ Њилаш) 

 
 


