ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПБРАЗПВАОЕ,
ПРППИСЕ, УПРАВУ И НАЦИПНАЛНЕ МАОИНЕ-НАЦИПНАЛНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ППКРАЈИНСКПГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА
ПБРАЗПВАОЕ, ПРППИСЕ, УПРАВУ И НАЦИПНАЛНЕ МАОИНЕНАЦИПНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 2015. ГПДИНУ

пктпбар, 2015.

На пснпву шлана 2. Ташка 3. шлана 28. шлана 41. и шлана 50. Закпна п бучетскпм
систему ("Сл. гласник РС", брпј 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013, 63/2013-Исправка, 108/2013, 142/2014 и 68/2015) и шлана 32. Ппкрајинске
скупщтинске пдлуке п бучету Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за 2015. гпдину ("Службени
лист АПВ", брпј 53/2014, 54/2014-исправка, 29/2015-ребаланс и 42/2015-ребаланс),
Ппкрајински секретар за пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоине-наципналне
заједнице дпнпси:

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ППКРАЈИНСКПГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА
ПБРАЗПВАОЕ, ПРППИСЕ, УПРАВУ И НАЦИПНАЛНЕ МАОИНЕНАЦИПНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 2015. ГПДИНУ
I ПРИХПДИ, ПРИМАОА И ПРЕНЕТА НЕУТРПШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГПДИНА
Прихпди, примаоа и пренета неутрпщена средства из ранијих гпдина пп Ппкрајинскпј
скупщтинскпј пдлуци п бучету Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за 2015. гпдину ("Службени
лист АПВ", 53/2014, 54/2014- исправка, 29/2015-ребаланс и 42/2015-ребаланс ) планирана су
из:
Извори финансирања за главу 09 00:
01 00

Прихпди из бучета
Трансфери пд других нивпа власти - наменски
07 08
и ненаменски трансфери из републишкпг
733131
бучета јединицама лпкалне сампуправе
Текући трансфери пд Републике у кприст нивпа АП Впјвпдине
Трансфери пд других нивпа власти 07 13
трансферна средства из републишкпг бучета за
733131
расхпде за заппслене у пбразпваоу
Текући трансфери пд Републике у кприст нивпа АП Впјвпдине
13 00
Нерасппређен вищак прихпда из ранијих гпдина
Укупно за главу 09 00:

538.975.957,60 динара
552.474.000,00 динара

20.242.848.000,00 динара
122.939.075,97 динара
21.457.237.033,57 динара

Извори финансирања за главу 09 01:
01 00

Прихпди из бучета
Сппствени прихпди бучетских кприсника
04 00
Прихпди индиректних кприсника буџета лпкалне сампуправе
742372
кпји се пстварују дпдатним активнпстима
Нерасппређен вищак прихпда из ранијих гпдина – дпдатна
13 06
средства
321311
Нерасппређени вишак прихпда и примаоа из ранијих гпдина
Укупно за главу 09 01:
Укупно за раздео 09:

21.599.680,00 динара
2.454.000,00 динара

204.716,51 динара
24.258.396,51 динара
21.481.495.430,08 динара

II ПЛАН РАСХПДА И ИЗДАТАКА
Рлан расхпда и издатака Ппкрајинскпг секретаријата за пбразпваое, прпписе, управу
и наципналне маоине-наципналне заједнице утврђених Ппкрајинскпм скупщтинскпм
пдлукпм п бучету Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за 2015. гпдину ("Службени лист АП

Впјвпдине", 53/2014, 54/2014-исправка, 29/2015-ребаланс и 42/2015-ребаланс) у укупнпм
изнпсу пд 21.481.495.430,08 динара приказан је у следећпј табели:

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

09

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

0900

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

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

423
4234

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

14.796.000,00

14.796.000,00

Услуге информисања

14.796.000,00

14.796.000,00

14.796.000,00

14.796.000,00

14.796.000,00

14.796.000,00

01 00 Приходи из буџета

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

14.796.000,00

0,00

14.796.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
01 00 Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 1003

14.796.000,00
14.796.000,00

14.796.000,00
0,00

14.796.000,00

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

Укупно за програм Подршка раду органа јавне управе

Програм 0607
Програмска
активност 1001
111

14.796.000,00

14.796.000,00
0,00

14.796.000,00

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

423
4235

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

5.900.000,00

5.900.000,00

Стручне услуге

5.900.000,00

5.900.000,00

5.900.000,00

5.900.000,00

01 00 Приходи из буџета

465
4651

14.796.000,00

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

590.000,00

590.000,00

Остале текуће дотације и трансфери

590.000,00

590.000,00

590.000,00

590.000,00

6.490.000,00

6.490.000,00

01 00 Приходи из буџета

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

6.490.000,00

0,00

6.490.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01 00 Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 1001

6.490.000,00
6.490.000,00

6.490.000,00
0,00

6.490.000,00

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Програмска
активност 1004
111

Назив

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

Администрација и управљање
Извршни и законодавни органи

411
4111

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

01 00 Приходи из буџета

412
4121

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
Допринос за пензијско и инвалидско
осигурање

01 00 Приходи из буџета
Допринос за здравствено осигурање

4122

01 00 Приходи из буџета
Допринос за незапосленост

4123

01 00 Приходи из буџета

60.677.021,10

60.677.021,10

60.677.021,10

60.677.021,10

60.677.021,10

60.677.021,10

10.861.186,78

10.861.186,78

7.281.242,53

7.281.242,53

7.281.242,53

7.281.242,53

3.124.866,59

3.124.866,59

3.124.866,59

3.124.866,59

455.077,66

455.077,66

455.077,66

455.077,66

НАКНАДЕ У НАТУРИ

1.408.917,60

1.408.917,60

Накнаде у натури

1.408.917,60

1.408.917,60

01 00 Приходи из буџета

1.408.917,60

1.408.917,60

413
4131

414
4141

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

4.300.000,00

4.300.000,00

Исплата накнада за време одсуствовања с
посла на терет фондова

1.100.000,00

1.100.000,00

01 00 Приходи из буџета
Отпремнине и помоћи

4143

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

4144

01 00 Приходи из буџета

415
4151

416
4161

4211

3.000.000,00

3.000.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

1.916.157,91

1.916.157,91

1.916.157,91

1.916.157,91

1.916.157,91

1.916.157,91

411.182,31

411.182,31

411.182,31

411.182,31

411.182,31

411.182,31

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

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

20.000,00

20.000,00

Трошкови платног промета и банкарских
услуга

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

662.500,00

662.500,00

Трошкови службених путовања у земљи

662.500,00

662.500,00

662.500,00

662.500,00

01 00 Приходи из буџета

422

1.100.000,00
3.000.000,00

Накнаде трошкова за запослене

01 00 Приходи из буџета

421

1.100.000,00
3.000.000,00

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

01 00 Приходи из буџета

4221

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

01 00 Приходи из буџета

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

423

Назив

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Услуге образовања и усавршавања
запослених

4233

01 00 Приходи из буџета
Услуге информисања

4234

01 00 Приходи из буџета
Стручне услуге

4235

01 00 Приходи из буџета
Остале опште услуге

4239

01 00 Приходи из буџета

424
4242

4442

4651

4821

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

5.000,00

МАТЕРИЈАЛ

20.000,00

20.000,00

Административни материјал

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

1.000,00

1.000,00

Казне за кашњење

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

9.113.376,19

9.113.376,19

Остале текуће дотације и трансфери

9.113.376,19

9.113.376,19

9.113.376,19

9.113.376,19

175.000,00

175.000,00

10.000,00

10.000,00

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И
ПЕНАЛИ
Остали порези

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

01 00 Приходи из буџета

4851

2.800.000,00

5.000,00

01 00 Приходи из буџета

485

2.800.000,00

5.000,00

Новчане казне и пенали

4831

2.002.000,00
2.800.000,00

5.000,00

01 00 Приходи из буџета

483

2.002.000,00
2.800.000,00

10.000,00

Обавезне таксе

4823

685.000,00
2.002.000,00

10.000,00

01 00 Приходи из буџета

4822

685.000,00
2.002.000,00

15.000,00

01 00 Приходи из буџета

482

685.000,00

10.000,00

01 00 Приходи из буџета

465

5.567.000,00

685.000,00

15.000,00

01 00 Приходи из буџета

444

5.567.000,00

10.000,00

01 00 Приходи из буџета

4261

Укупно

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

Остале специјализоване услуге

426

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Услуге образовања, културе и спорта
01 00 Приходи из буџета

4249

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

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

01 00 Приходи из буџета

10.000,00

10.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

260.000,00

260.000,00

260.000,00

260.000,00

260.000,00

260.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

95.438.341,89

95.438.341,89

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

95.438.341,89

0,00

95.438.341,89

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

Извори финансирања за програмску активност 1004
01 00 Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 1004

95.438.341,89
95.438.341,89

95.438.341,89
0,00

95.438.341,89

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

Укупно за програм Систем државне управе

Програм 1001
Програмска
активност 1003
840

101.928.341,89
101.928.341,89

101.928.341,89
0,00

101.928.341,89

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

481
4819

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Дотације осталим непрофитним
институцијама

01 00 Приходи из буџета

26.227.643,00

26.227.643,00

26.227.643,00

26.227.643,00

26.227.643,00

26.227.643,00

26.227.643,00

26.227.643,00

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

26.227.643,00

0,00

26.227.643,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
01 00 Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 1003

Програмска
активност 1004
840

26.227.643,00

26.227.643,00
0,00

26.227.643,00

Подршка раду националних савета националних мањина
Верске и остале услуге заједнице

481
4819

26.227.643,00

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Дотације осталим непрофитним
институцијама

01 00 Приходи из буџета

61.100.000,00

61.100.000,00

61.100.000,00

61.100.000,00

61.100.000,00

61.100.000,00

61.100.000,00

61.100.000,00

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

61.100.000,00

0,00

61.100.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1004
01 00 Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 1004

61.100.000,00
61.100.000,00

61.100.000,00
0,00

61.100.000,00

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Програмска
активност 1005
111

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

Развој вишејезичности на територији Аутономне покрајине Војводине
Извршни и законодавни органи
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

100.000,00

100.000,00

Стручне услуге

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

7.273.340,00

7.273.340,00

7.273.340,00

7.273.340,00

01 00 Приходи из буџета

1.107.800,00

1.107.800,00

13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година

6.165.540,00

6.165.540,00

423
4235

01 00 Приходи из буџета

463
4631

465
4651

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Текући трансфери осталим нивоима власти

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

15.000,00

15.000,00

Остале текуће дотације и трансфери

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

1.222.800,00
6.165.540,00

1.222.800,00
6.165.540,00

01 00 Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 111
01 00 Приходи из буџета
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година
Укупно за функцију 111

7.388.340,00

0,00

7.388.340,00

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

Укупно за програмску активност 1005

Програмска
активност 1006
111

7.388.340,00

1.222.800,00
6.165.540,00

0,00

7.388.340,00

Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини
Извршни и законодавни органи

422
4221

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

125.000,00

125.000,00

Трошкови службених путовања у земљи

125.000,00

125.000,00

125.000,00

125.000,00

12.365.000,00

12.365.000,00

6.500.000,00

6.500.000,00

6.500.000,00

6.500.000,00

5.865.000,00

5.865.000,00

5.865.000,00

5.865.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

9.639.000,00

9.639.000,00

9.639.000,00

9.639.000,00

9.639.000,00

9.639.000,00

24.629.000,00

24.629.000,00

01 00 Приходи из буџета

423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Услуге информисања

4234

01 00 Приходи из буџета
Остале опште услуге

4239

01 00 Приходи из буџета

463
4631

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Текући трансфери осталим нивоима власти

01 00 Приходи из буџета

481
4819

1.222.800,00
6.165.540,00

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Дотације осталим непрофитним
институцијама

01 00 Приходи из буџета

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

24.629.000,00

0,00

24.629.000,00

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

Извори финансирања за програмску активност 1006
01 00 Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 1006

Програмска
активност 1015
111

24.629.000,00
24.629.000,00

24.629.000,00
0,00

24.629.000,00

Подршка управљању миграцијама
Извршни и законодавни органи

463
4631

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Текући трансфери осталим нивоима власти

01 00 Приходи из буџета
Капитални трансфери осталим нивоима
власти

4632

01 00 Приходи из буџета

13.742.586,00

13.742.586,00

7.742.586,00

7.742.586,00

7.742.586,00

7.742.586,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

13.742.586,00

13.742.586,00

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

13.742.586,00

0,00

13.742.586,00

Извори финансирања за програмску активност 1015
01 00 Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 1015

Пројекат 4007

13.742.586,00
13.742.586,00

13.742.586,00
0,00

13.742.586,00

Декада инклузије Рома

840

Верске и остале услуге заједнице
481
4819

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Дотације осталим непрофитним
институцијама

01 00 Приходи из буџета

1.416.000,00

1.416.000,00

1.416.000,00

1.416.000,00

1.416.000,00

1.416.000,00

1.416.000,00

1.416.000,00

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

1.416.000,00

0,00

1.416.000,00

Извори финансирања за пројекат 4007
01 00 Приходи из буџета

1.416.000,00
1.416.000,00

Укупно за пројекат 4007

1.416.000,00
0,00

1.416.000,00

Извори финансирања за програм Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
01 00 Приходи из буџета
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година

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

128.338.029,00
6.165.540,00

134.503.569,00

128.338.029,00
6.165.540,00

0,00

134.503.569,00

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Програм 1602
Програмска
активност 1001
111

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

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

423
4235

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

8.606.000,00

8.606.000,00

Стручне услуге

8.606.000,00

8.606.000,00

8.606.000,00

8.606.000,00

01 00 Приходи из буџета

465
4651

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

860.600,00

860.600,00

Остале текуће дотације и трансфери

860.600,00

860.600,00

860.600,00

860.600,00

9.466.600,00

9.466.600,00

01 00 Приходи из буџета

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

9.466.600,00

0,00

9.466.600,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01 00 Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 1001

9.466.600,00
9.466.600,00

9.466.600,00
0,00

9.466.600,00

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

Укупно за програм Уређење и управљање у систему правосуђа

Програм 1901
Програмска
активност 1001
840

9.466.600,00

9.466.600,00
0,00

9.466.600,00

Сарадња државе са црквама и верским заједницама
Подршка раду црквама и верским заједницама
Верске и остале услуге заједнице

481
4819

9.466.600,00

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Дотације осталим непрофитним
институцијама

01 00 Приходи из буџета

22.097.011,00

22.097.011,00

22.097.011,00

22.097.011,00

22.097.011,00

22.097.011,00

22.097.011,00

22.097.011,00

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

22.097.011,00

0,00

22.097.011,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01 00 Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 1001

22.097.011,00
22.097.011,00

22.097.011,00
0,00

22.097.011,00

Извори финансирања за програм Сарадња државе са црквама и верским заједницама
01 00 Приходи из буџета

Укупно за програм Сарадња државе са црквама и верским заједницама

22.097.011,00
22.097.011,00

22.097.011,00
0,00

22.097.011,00

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Програм 2001
Програмска
активност 1001
980

Назив

Образовање некласификовано на другом месту
39.575.867,90

39.575.867,90

39.575.867,90

39.575.867,90

39.575.867,90

39.575.867,90

7.084.080,36

7.084.080,36

4.749.104,15

4.749.104,15

4.749.104,15

4.749.104,15

2.038.157,20

2.038.157,20

2.038.157,20

2.038.157,20

296.819,01

296.819,01

296.819,01

296.819,01

НАКНАДЕ У НАТУРИ

460.000,00

460.000,00

Накнаде у натури

460.000,00

460.000,00

01 00 Приходи из буџета

460.000,00

460.000,00

2.360.000,00

2.360.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

1.780.000,00

1.780.000,00

1.780.000,00

1.780.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

641.150,91

641.150,91

Накнаде трошкова за запослене

641.150,91

641.150,91

641.150,91

641.150,91

283.911,60

283.911,60

283.911,60

283.911,60

283.911,60

283.911,60

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

151.000,00

151.000,00

Услуге комуникација

140.000,00

140.000,00

140.000,00

140.000,00

10.000,00

10.000,00

01 00 Приходи из буџета

10.000,00

10.000,00

Остали трошкови

1.000,00

1.000,00

01 00 Приходи из буџета

1.000,00

1.000,00

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

01 00 Приходи из буџета

412
4121

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
Допринос за пензијско и инвалидско
осигурање

01 00 Приходи из буџета
Допринос за здравствено осигурање

4122

01 00 Приходи из буџета
Допринос за незапосленост

4123

01 00 Приходи из буџета

413
4131

414

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

4141

01 00 Приходи из буџета
Отпремнине и помоћи

4143

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

4144

01 00 Приходи из буџета

415
4151

01 00 Приходи из буџета

416
4161

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

01 00 Приходи из буџета

421

01 00 Приходи из буџета

4219

Укупно

Администрација, управљање и надзор

4111

4216

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Уређење и надзор образовног система

411

4214

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Закуп имовине и опреме

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

422
4221

Назив

423

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

5.609.221,01

5.609.221,01

Административне услуге

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

140.000,00

140.000,00

140.000,00

140.000,00

334.221,01

334.221,01

334.221,01

334.221,01

2.750.000,00

2.750.000,00

2.750.000,00

2.750.000,00

2.200.000,00

2.200.000,00

2.200.000,00

2.200.000,00

10.000,00

10.000,00

Компјутерске услуге
01 00 Приходи из буџета
Услуге образовања и усавршавања
запослених

4233

01 00 Приходи из буџета
Услуге информисања

4234

01 00 Приходи из буџета
Стручне услуге

4235

01 00 Приходи из буџета
Услуге за домаћинство и угоститељство

4236

01 00 Приходи из буџета
Репрезентација

4237

01 00 Приходи из буџета
Остале опште услуге

4239

01 00 Приходи из буџета

424
4242

5.000,00

5.000,00
1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.114.000,00

1.114.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

5.000,00

5.000,00

Негативне курсне разлике

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

5.275.384,93

5.275.384,93

Остале текуће дотације и трансфери

5.275.384,93

5.275.384,93

5.275.384,93

5.275.384,93

МАТЕРИЈАЛ

Материјали за образовање, културу и спорт
01 00 Приходи из буџета
Материјали за одржавање хигијене и
угоститељство
01 00 Приходи из буџета

4441

01 00 Приходи из буџета

465
4651

10.000,00

1.000,00

01 00 Приходи из буџета

444

10.000,00

6.000,00

Материјали за образовање и усавршавање
запослених

4268

10.000,00

5.000,00

01 00 Приходи из буџета

4266

150.000,00

10.000,00

6.000,00

Административни материјал

4263

150.000,00

5.000,00

01 00 Приходи из буџета

426

10.000,00
150.000,00

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

Остале специјализоване услуге

4261

10.000,00
150.000,00

Услуге образовања, културе и спорта
01 00 Приходи из буџета

4249

Укупно

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

01 00 Приходи из буџета

4232

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Трошкови службених путовања у земљи
01 00 Приходи из буџета

4231

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

01 00 Приходи из буџета

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

482
4821

Назив

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И
ПЕНАЛИ
Остали порези

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

15.000,00

2.000,00

2.000,00

Обавезне таксе
01 00 Приходи из буџета

4831

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

01 00 Приходи из буџета

2.000,00
5.000,00

5.000,00

5.000,00
8.000,00

8.000,00

8.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

63.230.616,71

63.230.616,71

01 00 Приходи из буџета

483

2.000,00
5.000,00

8.000,00

Новчане казне и пенали

4823

Укупно

15.000,00

01 00 Приходи из буџета

4822

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

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

63.230.616,71

0,00

63.230.616,71

Извори финансирања за програмску активност 1001
01 00 Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 1001

Програмска
активност 1002
980

63.230.616,71

63.230.616,71
0,00

63.230.616,71

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

423
4235

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

13.788.000,00

13.788.000,00

Стручне услуге

13.788.000,00

13.788.000,00

13.788.000,00

13.788.000,00

01 00 Приходи из буџета

465
4651

63.230.616,71

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

1.200.000,00

1.200.000,00

Остале текуће дотације и трансфери

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

14.988.000,00

14.988.000,00

01 00 Приходи из буџета

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

14.988.000,00

0,00

14.988.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01 00 Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 1002

14.988.000,00
14.988.000,00

14.988.000,00
0,00

14.988.000,00

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Програмска
активност 1003
980

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

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

423
4235

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

400.000,00

400.000,00

Стручне услуге

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.900.000,00

1.900.000,00

01 00 Приходи из буџета
Остале опште услуге

4239

01 00 Приходи из буџета

472
4727

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

01 00 Приходи из буџета

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

1.900.000,00

0,00

1.900.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
01 00 Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 1003

1.900.000,00
1.900.000,00

1.900.000,00
0,00

1.900.000,00

Извори финансирања за програм Уређење и надзор образовног система
01 00 Приходи из буџета

Укупно за програм Уређење и надзор образовног система

Програм 2002
Програмска
активност 1001
910

80.118.616,71

80.118.616,71
0,00

80.118.616,71

Предшколско васпитање
Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма
Предшколско и основно образовање
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Текући трансфери осталим нивоима власти

552.474.000,00

552.474.000,00

552.474.000,00

552.474.000,00

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

552.474.000,00

552.474.000,00

552.474.000,00

552.474.000,00

463
4631

80.118.616,71

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

552.474.000,00

0,00

552.474.000,00

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

Укупно за програмску активност 1001

552.474.000,00

552.474.000,00

552.474.000,00

0,00

552.474.000,00

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

Укупно за програм Предшколско васпитање

552.474.000,00

552.474.000,00

552.474.000,00

0,00

552.474.000,00

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Програм 2003
Програмска
активност 1001
910

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

Основно образовање
Реализација делатности основног образовања
Предшколско и основно образовање
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Текући трансфери осталим нивоима власти

14.174.322.000,00

14.174.322.000,00

14.174.322.000,00

14.174.322.000,00

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

14.174.322.000,00

14.174.322.000,00

14.174.322.000,00

14.174.322.000,00

463
4631

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

14.174.322.000,00

0,00

14.174.322.000,00

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

Укупно за програмску активност 1001

Програмска
активност 1002
910

0,00

14.174.322.000,00

Предшколско и основно образовање
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Текући трансфери осталим нивоима власти

01 00 Приходи из буџета

4632

14.174.322.000,00

14.174.322.000,00

Двојезичка настава на српском и енглеском језику у основним школама

463
4631

14.174.322.000,00

Капитални трансфери осталим нивоима
власти
01 00 Приходи из буџета
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година

3.726.731,00

3.726.731,00

1.731.731,00

1.731.731,00

1.731.731,00

1.731.731,00

1.995.000,00

1.995.000,00

654.847,00

654.847,00

1.340.153,00

1.340.153,00

2.386.578,00
1.340.153,00

2.386.578,00
1.340.153,00

Извори финансирања за функцију 910
01 00 Приходи из буџета
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година
Укупно за функцију 910

3.726.731,00

0,00

3.726.731,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01 00 Приходи из буџета
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година

Укупно за програмску активност 1002

2.386.578,00
1.340.153,00

3.726.731,00

2.386.578,00
1.340.153,00

0,00

3.726.731,00

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Програмска
активност 1004
910

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

Подизање квалитета основног образовања
Предшколско и основно образовање
6.256.770,97

6.256.770,97

6.256.770,97

6.256.770,97

01 00 Приходи из буџета

3.037.460,00

3.037.460,00

13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година

3.219.310,97

3.219.310,97

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Дотације осталим непрофитним
институцијама

5.194.000,00

5.194.000,00

5.194.000,00

5.194.000,00

5.194.000,00

5.194.000,00

8.231.460,00
3.219.310,97

8.231.460,00
3.219.310,97

463
4631

481
4819

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Текући трансфери осталим нивоима власти

01 00 Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 910
01 00 Приходи из буџета
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година
Укупно за функцију 910

11.450.770,97

0,00

11.450.770,97

Извори финансирања за програмску активност 1004
01 00 Приходи из буџета
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година

Укупно за програмску активност 1004

Програмска
активност 1006
910

11.450.770,97

8.231.460,00
3.219.310,97

0,00

11.450.770,97

Модернизација инфраструктуре основних школа
Предшколско и основно образовање
99.100.000,00

99.100.000,00

99.100.000,00

99.100.000,00

01 00 Приходи из буџета

33.659.238,00

33.659.238,00

13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година

65.440.762,00

65.440.762,00

33.659.238,00
65.440.762,00

33.659.238,00
65.440.762,00

463
4632

8.231.460,00
3.219.310,97

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Капитални трансфери осталим нивоима
власти

Извори финансирања за функцију 910
01 00 Приходи из буџета
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година
Укупно за функцију 910

99.100.000,00

0,00

99.100.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1006
01 00 Приходи из буџета
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година

Укупно за програмску активност 1006

33.659.238,00
65.440.762,00

99.100.000,00

33.659.238,00
65.440.762,00

0,00

99.100.000,00

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

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

Пројекат 4007
910
462
4621

ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Текуће дотације међународним
организацијама

01 00 Приходи из буџета

450.000,00

450.000,00

450.000,00

450.000,00

450.000,00

450.000,00

450.000,00

450.000,00

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

450.000,00

0,00

450.000,00

Извори финансирања за пројекат 4007
01 00 Приходи из буџета

450.000,00
450.000,00

Укупно за пројекат 4007

450.000,00
0,00

450.000,00

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

Укупно за програм Основно образовање

Програм 2004
Програмска
активност 1001
920

44.727.276,00
14.174.322.000,00

70.000.225,97

70.000.225,97

14.289.049.501,97

0,00

14.289.049.501,97

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

5.880.850.000,00

5.880.850.000,00

5.880.850.000,00

5.880.850.000,00

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

5.880.850.000,00

5.880.850.000,00

5.880.850.000,00

5.880.850.000,00

463
4631

44.727.276,00
14.174.322.000,00

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

5.880.850.000,00

0,00

5.880.850.000,00

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

Укупно за програмску активност 1001

5.880.850.000,00

5.880.850.000,00

5.880.850.000,00

0,00

5.880.850.000,00

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Програмска
активност 1002
920

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

Подизање квалитета средњег образовања
Средње образовање

463
4631

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Текући трансфери осталим нивоима власти

01 00 Приходи из буџета

481
4819

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Дотације осталим непрофитним
институцијама

01 00 Приходи из буџета

9.218.000,00

9.218.000,00

9.218.000,00

9.218.000,00

9.218.000,00

9.218.000,00

3.675.000,00

3.675.000,00

3.675.000,00

3.675.000,00

3.675.000,00

3.675.000,00

12.893.000,00

12.893.000,00

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

12.893.000,00

0,00

12.893.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01 00 Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 1002

Програмска
активност 1004
920

0,00

12.893.000,00

Средње образовање
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Текући трансфери осталим нивоима власти

01 00 Приходи из буџета

4632

12.893.000,00

12.893.000,00

Двојезичка настава на српском и енглеском језику у средњим школама

463
4631

12.893.000,00

4.771.133,00

4.771.133,00

3.771.133,00

3.771.133,00

3.771.133,00

3.771.133,00

1.000.000,00

1.000.000,00

01 00 Приходи из буџета

446.882,00

446.882,00

13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година

553.118,00

553.118,00

4.218.015,00
553.118,00

4.218.015,00
553.118,00

Капитални трансфери осталим нивоима
власти

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

4.771.133,00

0,00

4.771.133,00

Извори финансирања за програмску активност 1004
01 00 Приходи из буџета
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година

Укупно за програмску активност 1004

4.218.015,00
553.118,00

4.771.133,00

4.218.015,00
553.118,00

0,00

4.771.133,00

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Програмска
активност 1005
920

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

Модернизација инфраструктуре средњих школа
Средње образовање
45.926.260,00

45.926.260,00

45.926.260,00

45.926.260,00

01 00 Приходи из буџета

10.540.138,00

10.540.138,00

13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година

35.386.122,00

35.386.122,00

10.540.138,00
35.386.122,00

10.540.138,00
35.386.122,00

463
4632

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Капитални трансфери осталим нивоима
власти

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

45.926.260,00

0,00

45.926.260,00

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

Укупно за програмску активност 1005

Пројекат 4003

10.540.138,00
35.386.122,00

45.926.260,00

10.540.138,00
35.386.122,00

0,00

45.926.260,00

Фестивал памети

920

Средње образовање
481
4819

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Дотације осталим непрофитним
институцијама

01 00 Приходи из буџета

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

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

500.000,00

0,00

500.000,00

Извори финансирања за пројекат 4003
01 00 Приходи из буџета

500.000,00
500.000,00

Укупно за пројекат 4003

500.000,00
0,00

500.000,00

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

Укупно за програм Средње образовање

28.151.153,00
5.880.850.000,00

28.151.153,00
5.880.850.000,00

35.939.240,00

35.939.240,00

5.944.940.393,00

0,00

5.944.940.393,00

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Програм 2007
Програмска
активност 1003
960

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

Подршка у образовању ученика и студената
Реализација делатности установа ученичког стандарда
Помоћне услуге образовању
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Текући трансфери осталим нивоима власти

187.676.000,00

187.676.000,00

187.676.000,00

187.676.000,00

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

187.676.000,00

187.676.000,00

187.676.000,00

187.676.000,00

463
4631

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

187.676.000,00

0,00

187.676.000,00

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

Укупно за програмску активност 1003

Програмска
активност 1004
960

187.676.000,00

187.676.000,00

187.676.000,00

0,00

187.676.000,00

Подизање квалитета ученичког стандарда
Помоћне услуге образовању

463
4631

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Текући трансфери осталим нивоима власти

01 00 Приходи из буџета

2.850.000,00

2.850.000,00

2.850.000,00

2.850.000,00

2.850.000,00

2.850.000,00

2.850.000,00

2.850.000,00

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

2.850.000,00

0,00

2.850.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1004
01 00 Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 1004

Програмска
активност 1005
960

2.850.000,00

2.850.000,00
0,00

2.850.000,00

Регресирање превоза ученика средњих школа
Помоћне услуге образовању

463
4631

2.850.000,00

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Текући трансфери осталим нивоима власти

01 00 Приходи из буџета

103.087.000,00

103.087.000,00

103.087.000,00

103.087.000,00

103.087.000,00

103.087.000,00

103.087.000,00

103.087.000,00

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

103.087.000,00

0,00

103.087.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1005
01 00 Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 1005

103.087.000,00
103.087.000,00

103.087.000,00
0,00

103.087.000,00

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Програмска
активност 1006
960

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда
Помоћне услуге образовању

463
4632

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Капитални трансфери осталим нивоима
власти

01 00 Приходи из буџета
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година

14.250.000,00

14.250.000,00

14.250.000,00

14.250.000,00

3.415.930,00

3.415.930,00

10.834.070,00

10.834.070,00

3.415.930,00
10.834.070,00

3.415.930,00
10.834.070,00

Извори финансирања за функцију 960
01 00 Приходи из буџета
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година
Укупно за функцију 960

14.250.000,00

0,00

14.250.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1006
01 00 Приходи из буџета
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година

Укупно за програмску активност 1006

3.415.930,00
10.834.070,00

14.250.000,00

3.415.930,00
10.834.070,00

0,00

14.250.000,00

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

109.352.930,00
187.676.000,00

109.352.930,00
187.676.000,00

10.834.070,00

10.834.070,00

307.863.000,00
0,00
307.863.000,00
Укупно за програм Подршка у образовању ученика и студената
Извори финансирања за главу 0900 - Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице
01 00 Приходи из буџета
07 08 Трансфери од других нивоа власти - наменски
и ненаменски трансфери из републичког
буџета јединицама локалне самоуправе
07 13
Трансфери од других нивоа властитрансферна средства из републичког буџета за
за запослене
образовању
13 00 расходе
Нераспоређен
вишак уприхода
из ранијих
година

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

538.975.957,60
552.474.000,00

538.975.957,60
552.474.000,00

20.242.848.000,00

20.242.848.000,00

122.939.075,97

122.939.075,97

21.457.237.033,57

0,00

21.457.237.033,57

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

0901

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

Индиректни корисници у области образовања
Програм 2001
Програмска
активност 1005
980

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

411
4111

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

01 00 Приходи из буџета

412
4121

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
Допринос за пензијско и инвалидско
осигурање

01 00 Приходи из буџета
Допринос за здравствено осигурање

4122

01 00 Приходи из буџета
Допринос за незапосленост

4123

01 00 Приходи из буџета

11.011.808,00

11.011.808,00

11.011.808,00

11.011.808,00

11.011.808,00

11.011.808,00

1.971.114,00

1.971.114,00

1.321.417,00

1.321.417,00

1.321.417,00

1.321.417,00

567.108,00

567.108,00

567.108,00

567.108,00

82.589,00

82.589,00

82.589,00

82.589,00

НАКНАДЕ У НАТУРИ

180.000,00

30.000,00

210.000,00

Накнаде у натури

180.000,00

30.000,00

210.000,00

01 00 Приходи из буџета

180.000,00

413
4131

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

414
4141

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

645.383,00

Исплата накнада за време одсуствовања с
посла на терет фондова

90.000,00

01 00 Приходи из буџета
Отпремнине и помоћи

4143

01 00 Приходи из буџета

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

4151

160.000,00

845.383,00
90.000,00
90.000,00

50.000,00

445.383,00
395.383,00

50.000,00

50.000,00

150.000,00

310.000,00

160.000,00

160.000,00
150.000,00

150.000,00

400.000,00

10.000,00

410.000,00

Накнаде трошкова за запослене

400.000,00

10.000,00

410.000,00

400.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

4161

200.000,00

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

01 00 Приходи из буџета

416

30.000,00

395.383,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

415

30.000,00

90.000,00
395.383,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

4144

180.000,00

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

01 00 Приходи из буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

400.000,00
10.000,00

10.000,00

55.000,00

50.000,00

105.000,00

55.000,00

50.000,00

105.000,00

55.000,00

55.000,00
50.000,00

50.000,00

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

421

Назив

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
Трошкови платног промета и банкарских
услуга

4211

01 00 Приходи из буџета

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

659.424,00

222.716,51

882.140,51

82.304,00

22.716,51

105.020,51

82.304,00

82.304,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

20.000,00

20.000,00

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

2.716,51

2.716,51

155.000,00

550.000,00

01 00 Приходи из буџета

395.000,00
395.000,00

395.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

145.000,00

145.000,00

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

10.000,00

10.000,00

30.000,00

130.000,00

01 00 Приходи из буџета

100.000,00
100.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника
Закуп имовине и опреме

4216

30.000,00
60.000,00

01 00 Приходи из буџета

60.000,00

Остали трошкови

22.120,00

01 00 Приходи из буџета

22.120,00

4219

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

422
4221

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

37.120,00
22.120,00

15.000,00

15.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

600.000,00

530.000,00

1.130.000,00

Трошкови службених путовања у земљи

500.000,00

530.000,00

1.030.000,00

01 00 Приходи из буџета

500.000,00

500.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

360.000,00

360.000,00

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

170.000,00

170.000,00

01 00 Приходи из буџета

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

423
4231

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

2.040.890,00

402.000,00

2.442.890,00

40.000,00

50.000,00

90.000,00

40.000,00

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

300.000,00

Услуге образовања и усавршавања
запослених
01 00 Приходи из буџета

30.000,00

Услуге информисања
01 00 Приходи из буџета
Стручне услуге

4235

01 00 Приходи из буџета

Услуге за домаћинство и угоститељство
01 00 Приходи из буџета

50.000,00
380.000,00
300.000,00

80.000,00

80.000,00

30.000,00

60.000,00
30.000,00

30.000,00

30.000,00

430.000,00

430.000,00

430.000,00

430.000,00

990.890,00

50.000,00

990.890,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

4236

50.000,00
80.000,00

30.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

4234

40.000,00

300.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

4233

Укупно

Административне услуге
01 00 Приходи из буџета

4232

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

100.000,00

1.040.890,00
990.890,00

50.000,00

50.000,00

142.000,00

242.000,00

100.000,00

100.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

120.000,00

120.000,00

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

22.000,00

22.000,00

20.000,00

110.000,00

01 00 Приходи из буџета

90.000,00
90.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника
Остале опште услуге

4239

01 00 Приходи из буџета

60.000,00

4242

30.000,00

30.000,00

500.000,00

1.758.692,00

Услуге образовања, културе и спорта

1.258.692,00

500.000,00

1.758.692,00

1.258.692,00

1.258.692,00
500.000,00

500.000,00

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

210.000,00

80.000,00

290.000,00

Текуће поправке и одржавање зграда и
објеката

130.000,00

40.000,00

170.000,00

01 00 Приходи из буџета

130.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

4252

60.000,00

1.258.692,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

425

20.000,00
90.000,00

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

01 00 Приходи из буџета

4251

20.000,00
30.000,00

60.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

424

90.000,00

Текуће поправке и одржавање опреме
01 00 Приходи из буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

80.000,00

130.000,00
40.000,00

40.000,00

40.000,00

120.000,00

80.000,00

80.000,00
40.000,00

40.000,00

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

426

Назив

МАТЕРИЈАЛ
Административни материјал

4261

01 00 Приходи из буџета

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Материјали за образовање и усавршавање
запослених
01 00 Приходи из буџета

460.000,00

1.239.646,00

60.000,00

100.000,00

160.000,00

60.000,00

180.000,00

Материјали за саобраћај
01 00 Приходи из буџета

200.000,00

Материјали за образовање, културу и спорт
01 00 Приходи из буџета

140.000,00

Материјали за одржавање хигијене и
угоститељство
01 00 Приходи из буџета

99.646,00

4269

01 00 Приходи из буџета

100.000,00

4441

70.000,00

100.000,00

240.000,00
140.000,00

100.000,00

100.000,00

60.000,00

159.646,00
99.646,00

60.000,00

60.000,00

80.000,00

180.000,00
100.000,00

80.000,00

80.000,00

2.000,00

12.000,00

10.000,00

10.000,00
2.000,00

2.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

1.577.723,00

1.577.723,00

Остале текуће дотације и трансфери

1.577.723,00

1.577.723,00

1.577.723,00

1.577.723,00

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И
ПЕНАЛИ
Остали порези

70.000,00

12.000,00

82.000,00

50.000,00

2.000,00

52.000,00

50.000,00

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

10.000,00

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

50.000,00
2.000,00

2.000,00

5.000,00

15.000,00

10.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

4823

70.000,00

10.000,00

01 00 Приходи из буџета

4822

200.000,00

Негативне курсне разлике

01 00 Приходи из буџета

4821

270.000,00

22.000,00

01 00 Приходи из буџета

482

70.000,00

2.000,00

Казне за кашњење

4651

50.000,00

20.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

465

50.000,00

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

01 00 Приходи из буџета

4442

180.000,00

100.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

444

230.000,00

99.646,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника
Материјали за посебне намене

100.000,00

50.000,00

140.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

4268

100.000,00

200.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

4266

60.000,00

180.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

4264

Укупно

779.646,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

4263

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

10.000,00

10.000,00
5.000,00

5.000,00

5.000,00

15.000,00

10.000,00

10.000,00
5.000,00

5.000,00

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

483
4831

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

МАШИНЕ И ОПРЕМА
Опрема за саобраћај

5121

01 00 Приходи из буџета

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

100.000,00

120.000,00

220.000,00

50.000,00

20.000,00

70.000,00

50.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника
Административна опрема

5122

01 00 Приходи из буџета

50.000,00

Опрема за образовање, науку, културу и
спорт
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

515
5151

50.000,00
20.000,00

20.000,00

50.000,00

100.000,00

50.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

5126

Укупно

30.000,00

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

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

512

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

50.000,00
50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

20.000,00

10.000,00

30.000,00

Нематеријална имовина

20.000,00

10.000,00

30.000,00

01 00 Приходи из буџета

20.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

20.000,00
10.000,00

10.000,00

2.454.000,00

21.599.680,00
2.454.000,00

204.716,51

204.716,51

2.658.716,51

24.258.396,51

2.454.000,00

21.599.680,00
2.454.000,00

204.716,51

204.716,51

2.658.716,51

24.258.396,51

2.454.000,00

21.599.680,00
2.454.000,00

204.716,51

204.716,51

2.658.716,51

24.258.396,51

2.454.000,00

21.599.680,00
2.454.000,00

204.716,51

204.716,51

2.658.716,51

24.258.396,51

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

21.599.680,00

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

21.599.680,00

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

21.599.680,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

Укупно за програмску активност 1005

21.599.680,00

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

21.599.680,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства
21.599.680,00
Укупно за програм Уређење и надзор образовног система
Извори финансирања за главу 0901 - Индиректни корисници у области образовања
01 00 Приходи из буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

21.599.680,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

Свега за главу 0901 - Индиректни корисници у области образовања

21.599.680,00

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

Извори финансирања за раздео 09

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 09

01 00 Приходи из буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

560.575.637,60

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

552.474.000,00

552.474.000,00

07 13 Трансфери од других нивоа властитрансферна средства из републичког буџета за
расходе за запослене у образовању
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

20.242.848.000,00

20.242.848.000,00

122.939.075,97

122.939.075,97

2.454.000,00

21.478.836.713,57

560.575.637,60
2.454.000,00

204.716,51

204.716,51

2.658.716,51

21.481.495.430,08

У финансијскпм плану ппдаци су исказани са стаоем 14.09.2015. гпдине.
ПБРАЗЛПЖЕОЕ ФИНАНСИЈСКПГ ПЛАНА ППКРАЈИНСКПГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПБРАЗПВАОЕ,
ПРППИСЕ, УПРАВУ И НАЦИПНАЛНЕ МАОИНЕ-НАЦИПНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 2015. ГПДИНУ
Раздеп 9
СЕКТПР 06: Ппщте услуге јавне управе
Укупнп планирана средства 116.724.341,89 динара
Прпграм 0606 Ппдрщка раду пргана јавне управе
Укупнп планирана средства 14.796.000,00 динара
Прпграмска активнпст 06061003 „Издаваое Службенпг листа АП Впјвпдине“
Укупнп планирана средства 14.796.000,00 динара
Функципнална класификација – 111 – Изврщни и закпнпдавни пргани
Екпнпмска класификација 423 - Услуге пп угпвпру – 14.796.000,00 динара


Екпнпмска класификација 4234 - Услуге инфпрмисаоа – 14.796.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета – 14.796.000,00 динара
Из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета укупнп планирана средства изнпсе
14.796.000,00 динара за услуге щтампаоа Службенпг листа АП Впјвпдине.
Пд планираних средстава изнпс пд 4.705.000,30 динара са ПДВ-пм пднпси се на угпвпрне
пбавезе из 2014. гпдине.
Укупна вреднпст набавке са ПДВ-пм за преузимаое угпвпрне пбавезе у 2015. гпдини изнпси
14.080.000,00 динара. Пд наведенпг изнпса за 2015. гпдину планира се изнпс пд 10.080.000,00
динара, дпк пстатак пд 4.000.000,00 представља изнпс кпји ће дппети на плаћаое у 2016.
гпдини.
Пптписиваое угпвпра за временски перипд кпји прелази из једне бучетске гпдине у други је
неппхпднп збпг пптребе изврщаваоа пбавеза и ппслпва Секретаријата у кпнтинуитету. За
преузимаое пбавеза пп пснпву вищегпдищоег угпвпра дпбијена је сагласнпст ппкрајинскпг
секретаријата за финансије бр. 102-401-4919/2014-01/1 пд 13.01.2015. гпдине.
Прпграм 0607. Систем државне управе
Укупнп планирана средства 101.928.341,89 динара
Прпграмска активнпст 06071001 Организација и спрпвпђеое државнпг струшнпг испита
Укупнп планирана средства 6.490.000,00 динара
Функципнална класификација – 111 – Изврщни и закпнпдавни пргани
Екпнпмска класификација 423 - Услуге пп угпвпру – 6.490.000,00 динара


Екпнпмска класификација 4235 - Струшне услуге – 5.900.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета – 5.900.000,00 динара

1

Планирана средства у изнпсу пд 5.900.000,00 динара предвиђена су за услуге шланпва и испитиваша у
испитним кпмисијама за пплагаое државнпг струшнпг испита, за лица кпја ушествују у прганизацији и
спрпвпђеоу испита, а кпја су именпвана пп пснпву рещеоа ппкрајинскпг секретара за управу и другп.
Екпнпмска класификација 465 – Пстале дптације и трансфери – 590.000,00 динара


Екпнпмска класификација 4651 – Пстале текуће дптације и трансфери – 590.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета – 590.000,00 динара
Средства у изнпсу пд 590.000,00 динара, из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета,
планирана су за исплату умаоеоа других сталних примаоа заппслених у складу са Закпнпм п
привременпм уређиваоу пснпвица за пбрашун и исплату плата, пднпснп зарада и других сталних
примаоа кпд кприсника јавних средстава.
Прпграмска активнпст 06071004 Администрација и управљаое
Укупнп планирана средства 95.438.341,89 динара
Функципнална класификација – 111 – Изврщни и закпнпдавни пргани
Екпнпмска класификација 411 – Плате, дпдаци и накнаде заппслених (зараде) – 60.677.021,10
динара

Екпнпмска класификација 4111 – Плате, дпдаци и накнаде заппслених – 60.677.021,10
динара
01 00 Прихпди из бучета – 60.677.021,10 динара
Средства у изнпсу пд – 60.677.021,10 динара из извпра финансираоа 01 00 - Прихпди из бучета
планирана су за плате, дпдатке и накнаде заппслених у складу са важећим прпписима.
Екпнпмска класификација 412 - Спцијални дппринпси на терет ппслпдавца – 10.861.186,78 динара


Екпнпмска класификација 4121 - Дппринпс за пензијскп и инвалидскп псигураое –
7.281.242,53 динара

01 00 Прихпди из бучета – 7.281.242,53 динара
Изнпс у висини пд 7.281.242,53 динара из извпра финансираоа 01 00 - Прихпди из бучета
планирана су у складу са прпписаним дппринпсима за пензијскп и инвалидскп псигураое на
плате заппслених, кпје се пбрашунавају на терет ппслпдавца.
 Екпнпмска класификација 4122 - Дппринпс за здравственп псигураое – 3.124.866,59 динара
01 00 Прихпди из бучета – 3.124.866,59 динара
Изнпс у висини пд 3.124.866,59 динара из извпра финансираоа 01 00 - Прихпди из бучета планирана
су у складу са прпписанoм стпппм дппринпса за здравственп псигураое, кпјa се пбрашунава на брутп
пснпвицу плате.


Екпнпмска класификација 4123 - Дппринпс за незаппсленпст – 455.077,66 динара

01 00 Прихпди из бучета – 455.077,66 динара

2

Изнпс у висини пд 455.077,66 динара из извпра финансираоа 01 00 - Прихпди из бучета планира се на
име дппринпса за незаппсленпст пп прпписанпј стппи.
Екпнпмска класификација 413 - Накнаде у натури – 1.408.917,60 динара


Екпнпмска класификација 4131 - Накнаде у натури – 1.408.917,60 динара

01 00 Прихпди из бучета – 1.408.917,60 динара
Планирани изнпс из извпра финансираоа 01 00 - Прихпди из бучета у изнпсу пд 1.408.917,60 динара
служиће првенственп за трпщкпве набавке маркица за превпз у градскпм, приградскпм и међумеснпм
сапбраћају за дплазак и пдлазак на ппсап, али и за пстале предвиђене накнаде у натури пппут ппклпна
за Нпву гпдину за децу заппслених радника у секретаријату и друге накнаде у натури.
Екпнпмска класификација 414 - Спцијална даваоа заппсленима – 4.300.000,00 динара


Екпнпмска класификација 4141 - Исплата накнада за време пдсуствпваоа са ппсла на терет
фпндпва – 1.100.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета – 1.100.000,00 динара
Планирани изнпс из извпра финансираоа 01 00 - Прихпди из бучета у висини пд 1.100.000,00 динара
намеоен је за исплату накнада за време пдсуствпваоа са ппсла, пднпснп бплпваое прекп 30 дана,
ппрпдиљскп бплпваое, инвалиднпст рада другпг степена и другп.


Екпнпмска класификација 4143 - Птпремнине и ппмпћи – 3.000.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета – 3.000.000,00 динара
Средства у изнпсу пд 3.000.000,00 динара из извпра финансираоа 01 00 - Прихпди из бучета планирају
се за птпремнине приликпм пдласка у пензију за заппслене кпји испуоавају услпвe за пдлазак у
пензију, за исплату птпремнина за технплпщки вищак и за ппмпћ у слушају смрти заппсленпг или шлана
уже ппрпдице.


Екпнпмска класификација 4144 - Ппмпћ у медицинскпм лешеоу заппсленпг или шлана
уже ппрпдице и друге ппмпћи заппсленпм – 200.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета – 200.000,00 динара
Изнпс средстава предвиђен за ппмпћ у медицинскпм лешеоу заппслених или шланпва уже ппрпдице и
друге ппмпћи заппсленпм из извпра финансираоа 01 00 - Прихпди из бучета изнпси 200.000,00
динара.
Екпнпмска класификација 415 – Накнаде трпщкпва за заппслене -1.916.157,91 динара


Екпнпмска класификација 4151 – Накнаде трпщкпва за заппслене – 1.916.157,91 динара

01 00 Прихпди из бучета – 1.916.157,91 динара
У пквиру средстава накнаде за заппслене планиране су исплате у висини пд укупнп 1.916.157,91
динара из извпра финансираоа 01 00 - Прихпди из бучета, кпје се пднпсе на превпз заппслених на
ппсап и са ппсла, а кпји накнаду за превпз примају у гптпвини, кап и друге накнаде.
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Екпнпмска класификација 416 – Награде заппсленима и пстали ппсебни расхпди – 411.182,31 динара


Екпнпмска класификација 4161 – Награде заппсленима и пстали ппсебни расхпди –
411.182,31 динара

01 00 Прихпди из бучета – 411.182,31 динара
Средства у изнпсу пд 411.182,31 планирана су за награде заппсленима - јубиларне награде-за
заппсленe кпји тп правп стишу у 2015. гпдини и пстале расхпде.
Екпнпмска класификација 421 - Стални трпщкпви – 20.000,00 динара


Екпнпмска класификација 4211 - Трпщкпви платнпг прпмета и банкарских услуга –
20.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета – 20.000,00 динара
Средства у изнпсу пд 20.000,00 динара планирана су за исплату трпщкпва платнпг
прпмета, oднпснп трпщкпва банкарских услуга и платнпг прпмета.
Екпнпмска класификација 422 - Трпщкпви путпваоа – 662.500,00 динара


Екпнпмска класификација 4221 - Трпщкпви службених путпваоа у земљи – 662.500,00
динара

01 00 Прихпди из бучета – 662.500,00 динара
Средства у изнпсу пд 662.500,00 динара пднпсе се на исплату дневница, трпщкпва превпза, смещтаја
на службенпм путу у земљи, кприщћеоа сппственпг впзила и пстале трпщкпве ппслпвних путпваоа у
земљи.
Екпнпмска класификација 423 - Услуге пп угпвпру – 5.567.000,00 динара


Екпнпмска класификација 4233 - Услуге пбразпваоа и усаврщаваоа заппслених –
885.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета –685.000,00 динара
Изнпс пд 685.000,00 динара планиран је из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета и тп за
струшнп усаврщаваое и пбразпваое заппслених и за плаћаое струшних услуга за пптребе заппслених
(курсеви, семинари, струшна саветпваоа, пбуке и др.).


Екпнпмска класификација 4234 - Услуге инфпрмисаоа – 2.002.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета – 2.002.000,00 динара
Планирана средства пднпсе се на плаћаое услуга у вези инфпрмисаоа јавнпсти (пбјаве
тендера и инфпрмативних пгласа) за пптребе Секретаријата.
Пд планираних средстава изнпс пд 102.000,00 динара са ПДВ-пм пднпси се на угпвпрне
пбавезе из 2014. гпдине.
Укупна вреднпст набавке са ПДВ-пм за преузимаое угпвпрне пбавезе у 2015. гпдини изнпси
2.300.000,00 динара. Пд наведенпг изнпса за 2015. гпдину планира се изнпс пд 1.900.000,00
динара, дпк пстатак пд 400.000,00 представља изнпс кпји ће дппети на плаћаое у 2016. гпдини.
Пптписиваое угпвпра за временски перипд кпји прелази из једне бучетске гпдине у други је
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неппхпднп збпг пптребе изврщаваоа пбавеза и ппслпва Секретаријата у кпнтинуитету. За
преузимаое пбавеза пп пснпву вищегпдищоег угпвпра дпбијена је сагласнпст ппкрајинскпг
секретаријата за финансије бр. 102-401-4919/2014-01/1 пд 13.01.2015. гпдине.


Екпнпмска класификација 4235 - Струшне услуге – 2.800.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета – 2.800.000,00 динара
Планирана у изнпсу пд 2.800.000,00 динара предвиђена су за пдређене струшне услуге (угпвпр п
привременим и ппвременим ппслпвима, угпвпру п делу, аутпрски хпнпрари и другп).


Екпнпмска класификација 4239 - Пстале ппщте услуге – 80.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета – 80.000,00 динара
Средства су планирана из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета за пстале ппщте услуге пп
угпвпру у вези реализације ппслпва Секретаријата и изнпсе 80.000,00 динара.
Екпнпмска класификација 424 - Специјализпване услуге – 15.000,00 динара


Екпнпмска класификација 4242 - Услуге пбразпваоа, културе и сппрта – 10.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета – 10.000,00 динара
Изнпс из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета у висини пд 10.000,00 динара планиран је за
трпщкпве услуга пбразпваоа и друге услуге.


Екпнпмска класификација 4249 - Пстале специјализпване услуге – 5.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета – 5.000,00 динара
Изнпс из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета планиран је у висини пд 5.000,00 динара за
пстале специјализпване услуге.
Екпнпмска класификација 426 - Материјал – 80.000,00 динара


Екпнпмска класификација 4261 - Административни материјал – 20.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета – 20.000,00 динара
Средства у изнпсу пд 20.000,00 динара планирана су за набавку административнпг материјала (цвеће,
канцеларијски материјал, и другп) и псталпг административнпг материјала.
Екпнпмска класификација 444 - Пратећи трпщкпви задуживаоа – 1.000,00 динара


Екпнпмска класификација 4442 – Казне за кащоеое – 1.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета – 1.000,00 динара
Средства у изнпсу пд 1.000,00 динара, из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета, предвиђена
су за издатке за накнаду трпщкпва пднпснп казни збпг неблагпвремених измириваоа дпспелих
пбавеза за плаћаое, кап иницијална средства.
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Екпнпмска класификација 465 – Пстале дптације и трансфери – 9.113.376,19 динара


Екпнпмска класификација 4651 – Пстале текуће дптације и трансфери – 9.113.376,19
динара

01 00 Прихпди из бучета – 9.113.376,19 динара
Средства у изнпсу пд 8.113.376,19 динара, из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета,
планирана су за исплату умаоеоа зарада заппслених у складу са Закпнпм п привременпм уређиваоу
пснпвица за пбрашун и исплату плата, пднпснп зарада и других сталних примаоа кпд кприсника јавних
средстава(„Сл.гласник РС“ брпј 116/2014). Средства у изнпсу пд 1.000.000,00 динара, из извпра
финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета, планирана су за ушещће у финансираоу зараде пспба са
инвалидитетпм, за прпфесипналну рехабилитацију и заппщљаваое пспба са инвалидитетпм или
спцијалнпм предузећу и прганизацији у 2015. гпдини
Екпнпмска класификација 482 - Ппрези, пбавезне таксе, казне и пенали – 175.000,00 динара


Екпнпмска класификација 4821 – Пстали ппрези – 10.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета – 10.000,00 динара
Планирана средства из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета изнпсе 10.000,00 динара за
пстале ппрезе.


Екпнпмска класификација 4822 – Пбавезне таксе – 15.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета – 15.000,00 динара
Планирана средства из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета изнпсе 15.000,00 динара, а
служе за измиреое пбавеза пп пснпву републишких, ппкрајинских и ппщтинских такси.


Екпнпмска класификација 4823 – Нпвшане казне и пенали – 150.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета – 150.000,00 динара
Планирана средства из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета у висини пд 150.000,00 динара
пбезбеђују се за нпвшане казне и пенале.
Екпнпмска класификација 483 - Нпвшане казне и пенали пп рещеоу судпва – 260.000,00 динара


Екпнпмска класификација 4831 - Нпвшане казне и пенали пп рещеоу судпва – 260.000,00
динара

01 00 Прихпди из бучета – 260.000,00 динара
Планирана средства из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета у изнпсу пд 260.000,00 динара
намеоена су за трпщкпве у слушају впђеоа судских сппрпва.
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Екпнпмска класификација 485 - Накнада щтете за ппвреде или щтету нанету пд стране државних
пргана- 30.000,00 динара


Екпнпмска класификација 4851- Накнада щтете за ппвреде или щтету нанету пд стране
државних пргана

01 00 Прихпди из бучета – 30.000,00 динара
Планирана средства из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета изнпсе 30.000,00 динара и
неппхпдна су за ппкриће трпщкпва ради накнаде щтете приликпм пружаоа услуга у вези ппјединих
активнпсти за кпје је Секретаријат задужен (даваое сагласнпсти на садржину и изглед пешата пргана и
правних лица кпја врще управна пвлащћеоа, а имају седищте на теритприји Ппкрајине, ближе
уређиваое садржине и изгледа пешата ппкрајинских пргана јединице лпкалне сампуправе и правних
лица кпја врще управна пвлащћеоа, а имају седищте на теритприји Ппкрајине, впђеое регистра
сталних судских тумаша и другп.).
СЕКТПР 10: Људска права и грађанскп друщтвп
Укупнп планирана средства 134.760.983,00 динара
Прпграм 1001 Унапређеое и защтита људских и маоинских права и слпбпда
Укупнп планирана средства 134.760.983,00 динара
01 00 Прихпди из бучета – 128.338.029,00 динара
13 00 Нерасппређен вищак прихпда из ранијих гпдина- 6.165.540,00
Прпграмска активнпст 10011003 Ппдрщка прганизацијама етнишких заједница
Укупнп планирана средства 26.227.643,00 динара
Функципнална класификација – 840 – Верске и пстале услуге заједнице
Екпнпмска класификација 481 – Дптације невладиним прганизацијама-26.227.643,00 динара


Екпнпмска класификација 4819- Дптације псталим непрпфитним институцијама26.227.643,00 динара

01 00 Прихпди из бучета – 26.227.643,00 динара
Укупнп планирана средства из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета за дптације
прганизацијама етнишкх заједница изнпсе 25.227.643,00 динара за ппдрщку у виду дптације
прганизацијама етнишких заједница за суфинансираое редпвне делатнпсти, прпјеката и прганизпваое
манифестација, кап и набавку ппреме и инвестиципна улагаоа прганизација етнишких заједница.
Средства се дпдељују путем Кпнкурса за дптације прганизацијама етнишких заједница, кпји се пп
правилу расписује једнпм гпдищое, а на Кпнкурс се мпгу пријавити прганизације и удружеоа
(непрпфитне прганизације) припадника етнишких заједница са седищтем на теритприји Аутпнпмне
ппкрајине Впјвпдине, шија се делатнпст заснива на пшуваоу и негпваоу наципналнпг и културнпг
идентитета или шија се делатнпст заснива на пшуваоу и унапређеоу међунаципналне тплеранције.
Средства у изнпсу пд 1.000.000,00 динара пднпсе се на средства из текуће бучетске резерве исплаћена
Наушнпм друщтву впјвпданских Мађара, Нпви Сад, брпј 401-188/2015-10 .
Прпграмска активнпст 10011004 Ппдрщка раду наципналних савета наципналних маоина
Укупнп планирана средства 61.100.000,00 динара
Функципнална класификација – 840 – Верске и пстале услуге заједнице
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Екпнпмска класификација 481 – Дптације невладиним прганизацијама-61.100.000,00 динара


Екпнпмска класификација 4819- Дптације псталим непрпфитним институцијама61.100.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета – 61.100.000,00 динара
Планирана средства из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета изнпсе 60.000.000,00 динара.
Пд укупнп планираних средстава изнпс пд 40.000.000,00 динара планирана су за финансираое
трпщкпва редпвне делатнпсти наципналних савета наципналних маоина, а изнпс пд 20.000.000,00
динара планирана су за финансираое развпјне делатнпсти наципналних савета кпја ппдразумева
финансираое рада устанпва, фпндација, привредних друщтава и прганизација, шији је псниваш или
супсниваш наципнални савет, устанпва, фпндација, привредних друщтава и других прганизација шија су
пснивашка права делимишнп или у целини пренета на наципнални савет.
Средства у изнпсу пд 1.100.000,00 динара пднпсе се на средства из текуће бучетске резерве исплаћена
Наципналнпм савету рпмске наципналне маоине, Паншевп, брпј 401-188/2015-60.
Планирана средства расппређују се наципналним саветима наципналних маоина са седищтем на
теритприји АП Впјвпдине, и тп:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Наципнални савет мађарске наципналне маоине
Наципнални савет слпвашке наципналне маоине
Наципнални савет румунске наципналне маоине
Наципнални савет русинске наципналне маоине
Наципнални савет украјинске наципналне маоине
Наципналнп вијеће хрватске наципналне маоине
Наципнални савет буоевашке наципналне маоине
Наципнални савет македпнске наципналне маоине
Наципнални савет немашке наципналне маоине.
Наципналнпг савета шещке наципналне маоине
Наципналнпг савета ащкалијске наципналне маоине
Наципналнпг савета египатске наципналне маоине
Наципналнпг савета гршке наципналне маоине.
Наципналнпг савета црнпгпрске наципналне маоине

Прпграмска активнпст 10011005 Развпј вищејезишнпсти на теритприји АПВ
Укупнп планирана средства 7.388.340,00 динара
01 00 Прихпди из бучета – 1.222.800,00 динара
13 00 Нерасппређен вищак прихпда из ранијих гпдина- 6.165.540,00
Функципнална класификација – 111 – Изврщни и закпнпдавни пргани
Екпнпмска класификација 423 - Услуге пп угпвпру – 100.000,00 динара


Екпнпмска класификација 4235 - Струшне услуге – 100.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета – 100.000,00 динара
Планирана средства у изнпсу пд 100.000,00 динара предвиђена су за услуге шланпва и испитиваша у
испитним кпмисијама за пплагаое језишкпг испита испит кап нашина прпвере знаоа странпг језика и
језика маоинских наципналних заједница за рад у прганима лпкалне сампуправе и прганима
ппкрајинске управе и за лица кпја ушествују у прганизацији и спрпвпђеоу испита, а кпја су именпвана
пп пснпву рещеоа ппкрајинскпг секретара за управу и другп.
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Екпнпмска класификација 463 – Трансфери псталим нивпима власти – 7.273.340,00 динара
01 00 Прихпди из бучета – 1.107.800,00 динара
13 00 Нерасппређен вищак прихпда из ранијих гпдина- 6.165.540,00


Екпнпмска класификација 4631 – Текући трансфери псталим нивпима власти – 7.273.340,00
динара

01 00 Прихпди из бучета – 1.107.800,00 динара
13 00 Нерасппређен вищак прихпда из ранијих гпдина- 6.165.540,00
Средства у изнпсу пд 7.273.340,00 динара планирана су за делимишнп финансираое из бучета АП
Впјвпдине пбавеза кпје пргани лпкалне сампуправе нису у мпгућнпсти да сампсталнп у целпсти
финансирају.

Средства се дпдељују за финансираое, пднпснп ушещћа у финансираоу:
- псппспбљаваоа заппслених у прганима и прганизацијама у шијем раду су у службенпј упптреби
језици и писма наципналних маоина , да се кпристе језикпм наципналне маоине кпји је
утврђен кап језик у службенпј упптреби, а нарпшитп на радним местима на кпјима се пстварује
кпнтакт са странкама (ушещћем на курсевима, семинарима и другим нашинима прганизпваним
у ту сврху) и за развпј система електрпнске управе за рад у услпвима вищејезишнпсти
(унапређеое интернет ппртала и другп);
- трпщкпва израде и ппстављаоа табли са називпм пргана и прганизација, називпм насељенпг
места на путним правцима, називпм улица и тргпва исписаних и на језицима наципналних
маоина кпји су у службенпј упптреби у ппщтини, граду и насељенпм месту, за щтампаое
двпјезишних или вищејезишних пбразаца, кап и за щтампаое службених гласила и других јавних
публикација.
Екпнпмска класификација 465 – Пстале дптације и трансфери – 15.000,00 динара


Екпнпмска класификација 4651 – Пстале текуће дптације и трансфери – 15.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета – 15.000,00 динара
Средства у изнпсу пд 15.000,00 динара, из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета, планирана
су за исплату умаоеоа других сталних примаоа заппслених у складу са Закпнпм п привременпм
уређиваоу пснпвица за пбрашун и исплату плата, пднпснп зарада и других сталних примаоа кпд
кприсника јавних средстава.
Прпграмска активнпст 10011015 Ппдрщка управљаоу миграцијама
Укупнп планирана средства 13.742.586,00 динара
Функципнална класификација – 111 – Изврщни и закпнпдавни пргани
Екпнпмска класификација 463 – Трансфери псталим нивпима власти-13.742.586,00 динара
Екпнпмска класификација 4631- Текићи трансфери псталим нивпима власти -7.742.586,00
динара
01 00 Прихпди из бучета – 7.742.586,00 динара
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Укупнп планирана средства из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета изнпсе 7.742.000,00
динара и пднпсе се на средства из сталне бучетске резерве. Средства су исплаћена пснпву рещеоа п
упптреби средстава сталне бучетске резерве брпј 400-1/2015-02 пд дана 26. августа 2015. гпдине
Ппщтини Каоижа, Канижа- за суфинансираое трпщкпва рещаваоа прпблема ппвећанпг брпја
миграната у ппщтини Каоижа.
Екпнпмска класификација 4632- Капитални трансфери псталим нивпима власти -6.000.000,00
динара
01 00 Прихпди из бучета – 6.000.000,00 динара
Укупнп планирана средства из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета изнпсе 6.000.000,00
динара и пднпсе се на средства из сталне бучетске резерве. Средства су исплаћена пснпву рещеоа п
упптреби средстава сталне бучетске резерве брпј 400-1/2015-02 пд дана 26. августа 2015. гпдине
Ппщтини Каоижа, Канижа- за суфинансираое трпщкпва рещаваоа прпблема ппвећанпг брпја
миграната у ппщтини Каоижа.
Прпјекат 10011006 Афирмација мултикултурализма и тплеранције у Впјвпдини
Укупнп планирана средства 24.629.000,00 динара
Функципнална класификација – 111 – Изврщни и закпнпдавни пргани
Екпнпмска класификација 422 – Трпщкпви путпваоа- 125.000,00 динара


Екпнпмска класификација 4221- Трпщкпви службених путпваоа у земљи-125.000,00
динара

01 00 Прихпди из бучета – 125.000,00 динара
Планирана средства из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета изнпсе 125.000,00 динара
пднпсе се на трпщкпве службених путпваоа у земљи- трпщкпви дневница, смещтаја, исхране, превпза
и других трпщкпва приликпм пбиласка ппщтина на теритприји АП Впјвпдине у кпјима ће се
прганизпвати сппртска такмишеоа, надметаоа ушеника, излпжбе и другп у вези реализације
планираних пптпрпјеката у пквиру прпјекта.
Екпнпмска класификација 423– Услуге пп угпвпру-12.365.000,00 динара


Екпнпмска класификација 4234- Услуге инфпрмисаоа-6.500.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета – 6.500.000,00 динара
Планирана средства из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета изнпсе 6.500.000,00 динара
кпја се предвиђају за трпщкпве услуга инфпрмисаоа јавнпсти, пднпсе са јавнпщћу и медијске услуге за
прпдукцију и емитпваое прпграма квиза, кап и прпмптивних и едукативних и видеп и радип клиппва,
за услуге щтампаоа пратећег материјала и публикација за цеп прпјекат и другп у вези са планираним
пптпрпјектима у пквиру прпјекта.


Екпнпмска класификација 4239- Пстале ппщте услуге-5.865.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета – 5.865.000,00 динара
Планирана средства из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета изнпсе 5.865.000,00 динара и
пднпсе се на издатке за услуге прганизације едукативних путпваоа, ппреза на друге прихпде, услуге
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истраживаоа у пквиру прпјекта „Афирмација мултикултурализма и тплеранције у Впјвпдини“ и за
пстале ппщте услуге у складу са специфишнпстима прпјектних активнпсти.
Екпнпмска класификација 463– Трансфери псталим нивпима власти-2.500.000,00 динара


Екпнпмска класификација 4631- Текући трансфери псталим нивпима власти – 2.500.000,00
динара

01 00 Прихпди из бучета – 2.500.000,00 динара
Планирана средства из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета изнпсе 2.500.000,00 динара и
планирана су за накнаду трпщкпва ушещћа пбразпвних и васпитнп-пбразпвних устанпва, лпкалних
сампуправа и других институција и устанпва у вези прпјекта „Афирмација мултикултурализма и
тплеранције у Впјвпдини“.

Екпнпмска класификација 481– Дптације невладиним прганизацијама- 9.639.000,00 динара


Екпнпмска класификација 4819- Дптације псталим непрпфитним институцијама –
9.639.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета – 9.639.000,00динара
Планирана средства из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета изнпсе 9.139.000,00
динара и предвиђена су за дптације непрпфитним прганизацијама за прпјекте и активнпсти
кпји имају за циљ пшуваое и афирмацију мултикултуралнпсти, интеркултуралнпсти,
вищејезишнпсти, кап и негпваое и развијаое духа међуетнишке тплеранције у АП Впјвпдини, а
расппдела средстава врщи се на пснпву спрпведенпг Кпнкурса за дпделу средстава. Кпнкурс се
расписује за суфинансираое прпграма, прпјеката и активнпсти кпје за циљ имају пшуваое и
негпваое међунаципналне тплеранције у Впјвпдини у 2015. гпдини, у пквиру прпјекта
„Афирмација мултикултурализма и тплеранције у Впјвпдини“. Средства у изнпсу пд 500.000,00
динара пднпсе се на средства из текуће бучетске резерве исплаћена Фпндацији Плави
Дунав,Башка Тпппла 401-188/2015-53.
Прпјекат 10014007 Прпјекат „Декада инклузије Рпма“
Укупнп планирана средства 1.416.000,00 динара
Функципнална класификација – 840 – Верске и пстале услуге заједнице
Екпнпмска класификација 481 – Дптације невладиним прганизацијама-1.416.000,00 динара


Екпнпмска класификација 4819- Дптације псталим непрпфитним институцијама2.000.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета – 1.416.000,00 динара
Средства у изнпсу пд 1.416.000,00 динара из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета,
планирана су за реализацију афирмативних мера и прпцеса за интеграцију Рпма за наставак "Декаде
инклузије Рпма" у 2014. гпдини.
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СЕКТПР 16: Судствп и правни систем
Укупнп планирана средства 9.466.600,00 динара
Прпграм 1602 Уређеое и управљаое у систему правпсуђа
Укупнп планирана средства 9.466.600,00 динара
Прпграмска активнпст 16021001 Организација и спрпвпђеое правпсуднпг испита и испита
за судске тумаше
Укупнп планирана средства 9.466.600,00 динара
Функципнална класификација – 111 – Изврщни и закпнпдавни пргани
Екпнпмска класификација 423 - Услуге пп угпвпру – 9.466.600,00 динара


Екпнпмска класификација 4235 - Струшне услуге – 8.606.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета – 8.606.000,00 динара
Планирана средства у изнпсу пд 8.606.000,00 динара предвиђена су за услуге шланпва и испитиваша у
испитним кпмисијама за пплагаое правпсуднпг испита и испита за судске тумаше, за лица кпја
ушествују у прганизацији и спрпвпђеоу испита, а кпја су именпвана пп пснпву рещеоа ппкрајинскпг
секретара за управу и другп.
Екпнпмска класификација 465 – Пстале дптације и трансфери – 860.600,00 динара


Екпнпмска класификација 4651 – Пстале текуће дптације и трансфери – 860.600,00 динара

01 00 Прихпди из бучета – 860.600,00 динара
Средства у изнпсу пд 860.600,00 динара, из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета,
планирана су за исплату умаоеоа других сталних примаоа заппслених у складу са Закпнпм п
привременпм уређиваоу пснпвица за пбрашун и исплату плата, пднпснп зарада и других сталних
примаоа кпд кприсника јавних средстава.
СЕКТПР 19: Вере и дијасппра
Укупнп планирана средства 22.097.011,00 динара
Прпграм 1901 Сарадоа државе са црквама и верским заједницама
Укупнп планирана средства 22.097.011,00 динара
Прпграмска активнпст 19011001 Ппдрщка раду црквама и верским заједницама
Укупнп планирана средства 22.097.011,00 динара
Функципнална класификација – 840 – Верске и пстале услуге заједнице
Екпнпмска класификација 481– Дптације невладиним прганизацијама- 22.097.011,00 динара


Екпнпмска класификација 4819- Дптације псталим непрпфитним институцијама –
22.097.011,00 динара

01 00 Прихпди из бучета 22.097.01,00 динара
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Планирана средства из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета изнпсе 17.597.011,00
динара и предвиђена су за дпделу средстава традиципналним црквама, верским заједницама,
кап и прганизацијама и устанпвама шији су пни псниваши за суфинансираое грађевинских
радпва, дпбрптвпрне и наушне делатнпсти.
Средства у изнпсу пд 4.000.000,00 динара пднпсе се на средства из текуће бучетске резерве
исплаћена Епархијскпм управни пдбпру правпславне епархије Башке, црквена пптщина Палић
401-188/2015-041.
Средства у изнпсу пд 200.000,00 динара пднпсе се на средства из текуће бучетске резерве
исплаћена Исламскпј заједници Србије, Мещихат србијански пдбпр, Нпви Сад 401-188/2015087.
Средства у изнпсу пд 300.000,00 динара пднпсе се на средства из текуће бучетске резерве
исплаћена Црквенпм фпнду Баћанеум, Каоижа 401-188/2015-092.

13

ПРПГРАМ 2001 УРЕЂЕОЕ И НАДЗПР ПБРАЗПВНПГ СИСТЕМА
Функципнална класификација – 980
Образпваое некласификпванп на другпм месту
За ПРПГРАМ 2001- Уређеое и надзпр пбразпвнпг система планирана су средства за
2015. гпдину у изнпсу пд 80.118.616,71 динара и тп из извпра 01 00 – Прихпди из бучета.
ПРПГРАМ 2001 - Уређеое и надзпр пбразпвнпг система пбухвата следеће прпграмске
активнпсти:
ПРПГРАМСКА АКТИВНПСТ 1001 – АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАОЕ И НАДЗПР - 63.230.616,71
динара
Екпнпмска класификација 411 – Плате, дпдаци и накнаде заппслених (зараде)
39.575.867,90 динара
Екпнпмска класификација 4111 - Плате, дпдаци и накнаде заппслених (зараде)
39.575.867,90 динара

01 00 Прихпди из бучета 39.575.867,90 динара
Средства у изнпсу пд 39.575.867,90 динара из извпра финансираоа 01 00 - Прихпди из
бучета планирају се за плате, дпдатке и накнаде заппслених у складу са важећим прпписима.
Екпнпмска класификација 412 - Спцијални дппринпси на терет ппслпдавца –
7.084.080,36 динара
•
Екпнпмска класификација 4121 - Дппринпс за пензијскп и инвалидскп
псигураое – 4.749.104,15 динара
01 00 Прихпди из бучета – 4.749.104,15 динара
Средства у изнпсу пд 4.749.104,15 динара из извпра финансираоа 01 00 - Прихпди из
бучета у складу су са прпписаним дппринпсима за пензијскп и инвалидскп псигураое на плате
заппслених, кпје се пбрашунавају на терет ппслпдавца.
•
Екпнпмска класификација 4122 - Дппринпс за здравственп псигураое –
2.038.157,20 динара
01 00 Прихпди из бучета – 2.038.157,20 динара
Средства у изнпсу пд 2.038.157,20 динара из извпра финансираоа 01 00 - Прихпди из
бучета у складу су са прпписанoм стпппм дппринпса за здравственп псигураое, кпјa се
пбрашунава на брутп пснпвицу плате.
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•

Екпнпмска класификација 4123 - Дппринпс за незаппсленпст – 296.819,01

динара
01 00 Прихпди из бучета – 296.819,01 динара
Средства у изнпсу пд 296.819,01 динара из извпра финансираоа 01 00 - Прихпди из
бучета у складу су са прпписанoм стпппм дппринпса за незаппсленпст, кпјa се пбрашунава на
брутп пснпвицу плате.
Екпнпмска класификација 413 - Накнаде у натури – 460.000,00 динара
•

Екпнпмска класификација 4131 - Накнаде у натури – 460.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета – 460.000,00 динара
Средства у изнпсу пд 460.000,00 динара из извпра финансираоа 01 00 - Прихпди из
бучета планирају се за трпщкпве набавке маркица за превпз у градскпм сапбраћају за дплазак
и пдлазак на ппсап, за пстале предвиђене накнаде у натури пппут ппклпна за Нпву гпдину за
децу заппслених у Секретаријату и друге накнаде у натури.
Екпнпмска класификација 414 - Спцијална даваоа заппсленима – 2.360.000,00 динара
•
Екпнпмска класификација 4141 - Исплата накнада за време пдсуствпваоа с
ппсла на терет фпндпва – 500.000,00 динара
01 00 Прихпди из бучета – 500.000,00 динара
Средства у изнпсу пд 500.000,00 динара из извпра финансираоа 01 00 - Прихпди из
бучета планирају се за исплату накнада за време пдсуствпваоа са ппсла, пднпснп бплпваое
прекп 30 дана, ппрпдиљскп бплпваое, инвалиднпст рада другпг степена и друга спцијална
даваоа.
•

Екпнпмска класификација 4143 - Птпремнине и ппмпћи – 1.780.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета – 1.780.000,00 динара
Средства у изнпсу пд 1.780.000,00 динара из извпра финансираоа 01 00 - Прихпди из
бучета планирају се за птпремнине приликпм пдласка у пензију за заппслене кпји испуоавају
услпвe за пдлазак у пензију, за исплату птпремнина за технплпщки вищак и за ппмпћ у слушају
смрти заппсленпг или шлана уже ппрпдице.
•
Екпнпмска класификација 4144 - Ппмпћ у медицинскпм лешеоу заппсленпг или
шланпва уже ппрпдице и друге ппмпћи заппсленпм – 80.000,00 динара
01 00 Прихпди из бучета – 80.000,00 динара
Средства у изнпсу пд 80.000,00 динара из извпра финансираоа 01 00 - Прихпди из
бучета планирају се за ппмпћ у медицинскпм лешеоу заппслених или шланпва уже ппрпдице и
пстале ппмпћи заппсленима.
Екпнпмска класификација 415 – Накнаде трпщкпва за заппслене - 641.150,91 динара
•

Екпнпмска класификација 4151 – Накнаде трпщкпва за заппслене – 641.150,91

динара
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01 00 Прихпди из бучета – 641.150,91 динара
Средства у изнпсу пд 641.150,91 динара из извпра финансираоа 01 00 - Прихпди из
бучета планирају се за накнаде трпщкпва за превпз заппслених на ппсап и са ппсла, а кпји
накнаду за превпз примају у гптпвини, кап и за пстале накнаде трпщкпва заппслених.
Екпнпмска класификација 416 – Награде заппсленима и пстали ппсебни расхпди –
283.911,60 динара
•
Екпнпмска класификација 4161 – Награде заппсленима и пстали ппсебни
расхпди – 283.911,60 динара
01 00 Прихпди из бучета – 283.911,60 динара
Средства у изнпсу пд 283.911,60 динара из извпра финансираоа 01 00 - Прихпди из
бучета планирају се за награде заппсленима у виду јубиларних награда за заппслене кпји тп
правп стишу у 2015. гпдини.
Екпнпмска класификација 421 - Стални трпщкпви – 151.000,00 динара
•

Екпнпмска класификација 4214 - Услуге кпмуникација – 140.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета – 140.000,00 динара
Средства у изнпсу пд 140.000,00 динара из извпра финансираоа 01 00 - Прихпди из
бучета планирају се за трпщкпве телефпна, интернета, телефакса и пстале услуге кпмуникације,
кап и за услуге ппщте и дпставе и пстале ПТТ услуге.
•

Екпнпмска класификација 4216 - Закуп импвине и ппреме –10.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета – 10.000,00 динара
Средства у изнпсу пд 10.000,00 динара из извпра финансираоа 01 00 - Прихпди из
бучета планирана су за закуп прпстпра и ппреме у пквиру прпјекта у вези са кприщћеоем ЕУ
фпндпва у пбласти пбразпваоа за 2015. гпдину, шији је нпсилац Ппкрајински секретаријат за
пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоине – наципналне заједнице. Прпјекат се
пднпси на пдржаваое серије пбука п мпгућнпстима кприщћеоа ЕУ фпндпва за наставни кадар
у АП Впјвпдини. Правни пснпв за планираое средстава је Прптпкпл п сарадои брпј 44-П/2014
пд 04.03.2014. гпдине између Ппкрајинскпг секретаријата за пбразпваое, управу и наципналне
заједнице и Фпнда „Еврппски ппслпви“ Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине.
•

Екпнпмска класификација 4219 – Пстали трпщкпви - 1.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета –1.000,00 динара
Средства у висини пд 1.000,00 динара предвиђена су за пстале трпщкпве.
Екпнпмска класификација 422 - Трпщкпви путпваоа –600.000,00 динара
•
Екпнпмска класификација 4221 - Трпщкпви службених путпваоа у земљи –
600.000,00 динара
01 00 Прихпди из бучета – 600.000,00 динара
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Средства у изнпсу пд 600.000,00 динара из извпра финансираоа 01 00 - Прихпди из
бучета планирају се за трпщкпве службених путпваоа у земљи и пднпсе се на исплату
трпщкпва дневница (исхране), трпщкпва превпза, смещтаја на службенпм путу у земљи,
накнаде за упптребу сппственпг впзила и пстале трпщкпве за ппслпвна путпваоа у земљи за
заппслене у Секретаријату.
Екпнпмска класификација 423 - Услуге пп угпвпру – 5.609.221,01 динара
•

Екпнпмска класификација 4231 - Административне услуге – 15.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета – 15.000,00 динара
За пстале административне услуге из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета
предвиђенп је 15.000,00 динара.
•

Екпнпмска класификација 4232 - Кпмпјутерске услуге – 140.000,00 динара
01 00 Прихпди из бучета –140.000,00 динара

За трпщкпве израдe и пдржаваоа спфтвера, пдржаваое рашунара и пстале
кпмпјутерске услуге из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета предвиђенп је
140.000,00 динара.
•
Екпнпмска класификација 4233 - Услуге пбразпваоа и усаврщаваоа заппслених
– 334.221,01 динара
01 00 Прихпди из бучета – 334.221,01 динара
Средства у изнпсу пд 334.221,01 динара из извпра финансираоа 01 00 - Прихпди из
бучета планирају се за накнаду услуга усаврщаваоа заппслених, трпщкпве кптизација за
ушещће на семинарима, струшним саветпваоима кап и за издатке за струшне испите, шланарине
и друге услуге усаврщаваоa заппслених.
•

Екпнпмска класификација 4234 - Услуге инфпрмисаоа – 2.750.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета – 2.750.000,00 динара
Планирана средства пднпсе се на плаћаое услуга у вези са инфпрмисаоем јавнпсти
(пбјаве тендера и инфпрмативних пгласа) за пптребе Секретаријата.
•

Екпнпмска класификација 4235 - Струшне услуге – 2.200.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета – 2.200.000,00 динара
Средства у изнпсу пд 2.200.000,00 динара из извпра финансираоа 01 00 –
Прихпди из бучета планирају се за струшне услуге (угпвпре п привременим и ппвременим
ппслпвима, угпвпре п делу, угпвпре п вплпнтерскпм раду, угпвпре п аутпрскпм хпнпрару,
угпвпре п дппунскпм раду и другп).
•
Екпнпмска класификација 4236 – Услуге за дпмаћинствп и угпститељствп –
10.000,00 динара
Средства у изнпсу пд 10.000,00 динара из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из
бучета планирана су за трпщкпве угпститељских услуга у пквиру прпјекта у вези са
кприщћеоем ЕУ фпндпва у пбласти пбразпваоа за 2015. гпдину, шији је нпсилац Ппкрајински
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секретаријат за пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоине – наципналне заједнице.
Прпјекат се пднпси на пдржаваое серије пбука п мпгућнпстима кприщћеоа ЕУ фпндпва за
наставни кадар у АП Впјвпдини. Планирана средства се пднпсе на трпщкпве псвежеоа за
ушеснике пбука. Правни пснпв за планираое средстава је Прптпкпл п сарадои брпј 44-П/2014
пд 04.03.2014. гпдине између Ппкрајинскпг секретаријата за пбразпваое, управу и наципналне
заједнице и Фпнда „Еврппски ппслпви“ Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине.
•

Екпнпмска класификација 4237 - Репрезентација – 150.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета – 150.000,00 динара
Средства у изнпсу пд 150.000,00 динара из извпра финансираоа 01 00 –
Прихпди из бучета планирају се за репрезентацију и ппклпне.
•

Екпнпмска класификација 4239 - Пстале ппщте услуге – 10.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета – 10.000,00 динара
Средства из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета планирана су, кап
иницијална средства, за пстале ппщте услуге за редпван рад Секретаријата и изнпсе 10.000,00
динара.
Екпнпмска класификација 424 - Специјализпване услуге – 6.000,00 динара
•

Екпнпмска класификација 4242 - Услуге пбразпваоа, културе и сппрта – 5.000,00

динара
01 00 Прихпди из бучета – 5.000,00 динара
Изнпс из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета у висини пд 5.000,00 динара
планиран је за финансираое прпјеката унапређеоа наставе за све нивпе пбразпваоа у АП
Впјвпдини, пд стране прганизација и удружеоа специјализпваних за пружаое наведених
специјализпваних услуга, кап иницијална средства.
•

Екпнпмска класификација 4249 - Пстале специјализпване услуге – 1.000,00

динара
01 00 Прихпди из бучета – 1.000,00 динара
Изнпс из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета у висини пд 1.000,00 динара
планиран је за пстале специјализпване услуге, кап иницијална средства.
Екпнпмска класификација 426 - Материјал – 1.114.000,00 динара
•

Екпнпмска класификација 4261 - Административни материјал – 2.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета – 2.000,00 динара
Средства из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета у изнпсу пд 2.000,00
динара планирана су за набавку службене пдеће за инспектпре, цвећа и псталпг
административнпг материјала, кап иницијална средства.
•
Екпнпмска класификација 4263 - Материјали за пбразпваое и усаврщаваое
заппслених – 1.100.000,00 динара
01 00 Прихпди из бучета – 1.100.000,00 динара
18

Средства из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета у изнпсу пд 1.100.000,00
динара планирана су за набавку струшне литературе за редпвне пптребе заппслених и
пбразпваое кадрпва кап и за друге материјале за пбразпваое.
•
Екпнпмска класификација 4266 - Материјали за пбразпваое, културу и сппрт –
2.000,00 динара
01 00 Прихпди из бучета – 2.000,00 динара
Средства из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета планирана су за трпщкпве
набавке материјала за пбављаое писмене кпмуникације са пбразпвним устанпвама у АП
Впјвпдини, кап и другим устанпвама пд знашаја за рад Секретаријата и другп, у изнпсу пд
2.000,00 динара.
•
Екпнпмска класификација 4268 - Материјали за пдржаваое хигијене и
угпститељствп – 10.000,00 динара
01 00 Прихпди из бучета – 10.000,00 динара
Средства из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета у изнпсу пд 10.000,00
динара планирана су за трпщкпве материјала за угпститељствп у пквиру прпјекта у вези са
кприщћеоем ЕУ фпндпва у пбласти пбразпваоа за 2015. гпдину, шији је нпсилац Ппкрајински
секретаријат за пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоине – наципналне заједнице.
Прпјекат се пднпси на пдржаваое серије пбука п мпгућнпстима кприщћеоа ЕУ фпндпва за
наставни кадар у АП Впјвпдини. Планирана средства се пднпсе на трпщкпве псвежеоа за
ушеснике пбука, материјала за угпститељствп. Правни пснпв за планираое средстава је
Прптпкпл п сарадои брпј 44-П/2014 пд 04.03.2014. гпдине између Ппкрајинскпг секретаријата
за пбразпваое, управу и наципналне заједнице и Фпнда „Еврппски ппслпви“ Аутпнпмне
ппкрајине Впјвпдине.
Екпнпмска класификација 444 - Пратећи трпщкпви задуживаоа – 5.000,00 динара
•

Екпнпмска класификација 4441 - Негативне курсне разлике – 5.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета – 5.000,00
Средства у изнпсу пд 5.000,00 динара, из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из
бучета, планирана су за негативне курсне разлике.
Екпнпмска класификација 465 – Пстале дптације и трансфери – 5.275.384,93 динара
•
Екпнпмска класификација 4651 – Пстале текуће дптације и трансфери
5.275.384,93 динара

–

01 00 Прихпди из бучета – 5.275.384,93 динара
Средства из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета у изнпсу пд 5.275.384,93
динара планирана су за исплату умаоеоа зарада заппслених у складу са Закпнпм п
привременпм уређиваоу пснпвица за пбрашун и исплату плата, пднпснп зарада и других
сталних примаоа кпд кприсника јавних средстава(„Сл.гласник РС“ брпј 116/2014).
Екпнпмска класификација 482 - Ппрези, пбавезне таксе, казне и пенали – 15.000,00
динара
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•

Екпнпмска класификација 4821 – Пстали ппрези –2.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета – 2.000,00 динара
Планирана средства из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета у изнпсу пд
2.000,00 динара пднпсе се на пстале ппрезе.
•

Екпнпмска класификација 4822 – Пбавезне таксе – 5.000,00 динара
01 00 Прихпди из бучета – 5.000,00 динара

Планирана средства из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета изнпсе 5.000,00
динара, а служе за измиреое пбавеза пп пснпву републишких, ппкрајинских, градских,
ппщтинских и судских такси.

•

Екпнпмска класификација 4823 – Нпвшане казне и пенали – 8.000,00 динара
01 00 Прихпди из бучета – 8.000,00 динара

Планирана средства из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета у висини пд
8.000,00 динара пбезбеђују се за републишке, ппкрајинске, градске и ппщтинске казне.
Екпнпмска класификација 483 - Нпвшане казне и пенали пп рещеоу судпва – 50.000,00
динара
•
Екпнпмска класификација 4831 - Нпвшане казне и пенали пп рещеоу судпва –
50.000,00 динара
01 00 Прихпди из бучета – 50.000,00 динара
Планирана средства из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета у изнпсу пд
50.000,00 динара намеоена су за нпвшане казне и пенале пп рещеоу судпва.
ПРПГРАМСКА АКТИВНПСТ 1002 – ПРГАНИЗАЦИЈА И СПРПВПЂЕОЕ ИСПИТА ЗА ЛИЦЕНЦЕ,
СЕКРЕТАРЕ УСТАНПВА И ДИРЕКТПРЕ - 14.988.000,00 динара
Екпнпмска класификација 423 - Услуге пп угпвпру –13.788.000,00 динара
•

Екпнпмска класификација 4235 - Струшне услуге – 13.788.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета – 13.788.000,00 динара
Средства у изнпсу пд 12.000.000,00 динара из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из
бучета планирају се за исплату накнада шланпвима и испитивашима кпмисије за пплагаое
испита за лиценцу наставника, васпиташа и струшних сарадника, за пплагаое испита за
директпра устанпве кап и за пплагаое испита за секретара устанпве на теритприји АП
Впјвпдине. Рещеоем Ппкрајинске Владе п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј
401-188/2015-32 пд 25.03.2015. гпдине пдпбрена су средства у изнпсу пд 1.788.000,00 динара
за пве намене.
На пснпву шлана 33. ст 1. таш. 23, 24. и 25. и шлана 34. ст. 1. таш. 27, 28. и 29. Закпна п
утврђиваоу надлежнпсти Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине ("Службени гласник РС", бр. 99/09 и
67/12 – УС РС) и шлана 37. Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п ппкрајинскпј управи ("Службени
лист АПВ", брпј 37/14 и 54/14-др.пдлука ), а у вези са пдредбпм шлана 166. Закпна п пснпвама
система пбразпваоа и васпитаоа ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15),
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Ппкрајински секретаријат за пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоине - наципналне
заједнице у пбласти предщкплскпг, пснпвнпг и средоег пбразпваоа и васпитаоа пбавља, кап
ппверене, ппслпве пбразпваоа кпмисија и прганизације пплагаоа испита за директпре
устанпва, лиценцу наставника, васпиташа и струшних сарадника, кап и за пплагаое струшнпг
испита за секретара устанпве за теритприју АП Впјвпдине. Испит за лиценцу прганизује се у
складу са Правилникпм п дпзвпли за рад наставника, васпиташа и струшних сарадника
("Службени гласник РС", бр. 22/05 и 51/08), а струшни испит за секретаре устанпва на пснпву
Правилника п пплагаоу струшнпг испита за секретара устанпве пбразпваоа и васпитаоа
("Службени гласник РС", бр. 08/11).
Екпнпмска класификација 465 – Пстале дптације и трансфери – 1.200.000,00 динара
•
Екпнпмска класификација 4651 – Пстале текуће дптације и трансфери
1.200.000,00 динара

–

01 00 Прихпди из бучета – 1.200.000,00 динара
Средства из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета у изнпсу пд 1.200.000,00
динара планирана су за исплату умаоеоа других сталних примаоа у складу са Закпнпм п
привременпм уређиваоу пснпвица за пбрашун и исплату плата, пднпснп зарада и других
сталних примаоа кпд кприсника јавних средстава(„Сл.гласник РС“ брпј 116/14).

ПРПГРАМСКА АКТИВНПСТ 1003 – ДПДЕЛА ПРИЗНАОА „ДР ЂПРЂЕ НАТПШЕВИЋ“ - 1.900.000,00
динара
•

Екпнпмска класификација 4235 - Струшне услуге – 200.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета – 200.000,00 динара
Средства у изнпсу пд 200.000,00 динара из извпра финансираоа 01 00 –
Прихпди из бучета планирају се председнику и шланпвима Oдбпра за дпделу признаоа ''Др
Ђпрђе Натпщевић'' за путне трпщкпве и трпщкпве дневница за рад у Oдбпру.

•

Екпнпмска класификација 4239 - Пстале ппщте услуге – 200.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета – 200.000,00 динара
Средства из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета планирана су за пстале
ппщте услуге за реализацију прпграмске активнпсти дпделе признаоа ''Др Ђпрђе Натпщевић''
и изнпсе 200.000,00 динара.

Екпнпмска класификација 472 - Накнаде за спцијалну защтиту из бучета – 1.500.000,00
динара
•
Екпнпмска класификација 4727 - Накнаде из бучета за пбразпваое, културу,
науку и сппрт – 1.500.000,00 динара
01 00 Прихпди из бучета 1.500.000,00 динара
Планирана средства из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета у изнпсу пд
1.500.000,00 динара пднпсе се на дпделу признаоа ''Др Ђпрђе Натпщевић'' у складу са
Пдлукпм п дпдели признаоа ''Др Ђпрђе Натпщевић'' (''Службени лист АПВ'', брпј 8/01, 10/10 и
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37/14). Признаое се дпдељује предщкплским устанпвама, пснпвним и средоим щкплама,
васпиташима у предщкплским устанпвама, наставницима у пснпвним и средоим щкплама кап и
педагпзима и психплпзима у пвим устанпвама, са седищтем на теритприји АП Впјвпдине, за
изузетне резултате ппстигнуте у васпитнп-пбразпвнпм раду. Признаое се дпдељује једнпм
гпдищое и у једнпј гпдини мпже се дпделити највище пет признаоа. Дпбитнику признаоа
дпдељује се награда у нпвцу, ппвеља и плакета. П дпдели признаоа пдлушује Пдбпр за дпделу
признаоа ''Др Ђпрђе Натпщевић''.
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ПРОГРАМ 2002 –Предшколско васпитање
Функципнална класификација - 910
Предщкплскп и пснпвнп пбразпваое
За ПРПГРАМ 2002 - Предщкплскп васпитаое планирана су средства за 2015. гпдину у
изнпсу пд 552.474.000,00 динара, и тп у целпсти из извпра финансираоа 07 08 – Трансфери пд
других нивпа власти – наменски и ненаменски трансфери из републишкпг бучета јединицама
лпкалне сампуправе. ПРПГРАМ 2002 – Предщкплскп васпитаое пбухвата прпграмску
активнпст:
ПРПГРАМСКА АКТИВНПСТ 1001 - ППДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРИМПРЕМНПГ ПРЕДШКПЛСКПГ ПРПГРАМА - 552.474.000,00 динара

ЧЕТВПРПЧАСПВНПГ

Екпнпмска класификација 463 - Трансфери псталим нивпима власти
552.474.000,00 динара


Екпнпмска класификација 4631 – Текући трансфери псталим нивпима власти
552.474.000,00 динара
07 08 – Трансфери пд других нивпа власти – наменски и ненаменски трансфери
из републишкпг бучета јединицима лпкалне сампуправе 552.474.000,00 динара

Прпграмска активнпст 1001 – Ппдрщка реализацији шетвпрпшаспвнпг припремнпг
предщкплскпг прпграма пбухвата активнпсти везанп за трансфер средстава из бучета РС бучету
АП Впјвпдине, а из бучета АП Впјвпдине лпкалним сампуправама на теритприји АП Впјвпдине
за расхпде за реализацију шетвпрпшаспвнпг припремнпг предщкплскпг прпграма. Планирана
средства изнпсе 552.474.000,00 динара и пренпсe се у складу са Рещеоима надлежних пргана
РС.
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ПРОГРАМ 2003 - Основно образовање
Функципнална класификација - 910
Предщкплскп и пснпвнп пбразпваое
На ПРПГРАМ 2003 - Пснпвнп пбразпваое планирана су средства за 2015. гпдину у
укупнпм изнпсу пд 14.289.049.501,97 динара, и тп из извпра 01 00 изнпс пд 44.727.276,00
динара, из извпра 07 13 изнпс пд 14.174.322.000,00 динара и из извпра 13 00 изнпс пд
70.000.225,97 динара. ПРПГРАМ 2003 – Пснпвнп пбразпваое пбухвата следеће прпграмске
активнпсти:
ПРПГРАМСКА АКТИВНПСТ 2003 1001 – РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНПСТИ ПСНПВНПГ ПБРАЗПВАОА 14.174.322.000,00 динара
Екпнпмска класификација
14.174.322.000,00 динара


463

–

Трансфери

псталим

нивпима

власти

Екпнпмска класификација 4631 – Текући трансфери псталим нивпима власти
14.174.322.000,00 динара
07 13 – Трансфери пд других нивпа власти – трансферна средства из
републишкпг бучета за расхпде за заппслене у пбразпваоу 14.174.322.000,00
динара

Прпграмска активнпст 2003 1001 – Реализација делатнпсти пснпвнпг пбразпваоа
пбухвата активнпсти везанп за трансфер средстава из бучета РС бучету АП Впјвпдине, а из
бучета АП Впјвпдине пснпвним щкплама на теритприји АП Впјвпдине за расхпде за заппслене у
пснпвним щкплама. Планирана средства изнпсе 14.174.322.000,00 динара.
ПРПГРАМСКА АКТИВНПСТ 2003 1002 – ДВПЈЕЗИЧКА НАСТАВА НА СРПСКПМ И ЕНГЛЕСКПМ
ЈЕЗИКУ У ПСНПВНИМ ШКПЛАМА – 3.726.731,00 динара
Екпнпмска класификација 463 – Трансфери псталим нивпима власти

3.726.731,00

динара


Екпнпмска класификација 4631 – Текући трансфери псталим нивпима власти
1.731.731,00 динара
01 00 – Прихпди из бучета 1.731.731,00 динара

Прпграмска активнпст 2003 1002 – Двпјезишна настава у пснпвнпм пбразпваоу на
теритприји АП Впјвпдине на екпнпмскпј класификацији 4631-Текући трансфери псталим
нивпима власти пбухвата трпщкпве финансираоа изврщипца кпји ушествују у реализацији
прпјекта двпјезишне наставе, за трпщкпве материјала за пбразпваое, струшнп усаврщаваое
заппслених – пбука наставнпг кадра (у земљи и инпстранству), за трпщкпве набавке
дидактишкп-метпдишке литературе и другп. Планирана средства изнпсе 1.731.731,00 динара.
Средства се дпдељују путем кпнкурса пснпвним щкплама укљушеним у прпграм двпјезишне
наставе у складу са закљушцима Ппкрајинске владе.


Екпнпмска класификација 4632 – Капитални трансфери псталим нивпима
власти 1.995.000,00 динара
01 00 – Прихпди из бучета 654.847,00 динара
13 00 – Нерасппређен вищак прихпда из ранијих гпдина 1.340.153,00 динара
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Прпграмска активнпст 2003 1002 – Двпјезишна настава у пснпвнпм пбразпваоу на
теритприји АП Впјвпдине на екпнпмскпј класификацији 4632-Капитални трансфери псталим
нивпима власти пбухвата трпщкпве набавке ппреме кпје су у функцији реализације
билингвалнпг прпјекта. Планирана средства изнпсе 1.995.000,00 динара. Средства се дпдељују
путем кпнкурса пснпвним щкплама укљушеним у прпграм двпјезишне наставе у складу са
закљушцима Ппкрајинске владе.
ПРПГРАМСКА АКТИВНПСТ 2003 1004 – ППДИЗАОЕ КВАЛИТЕТА ПСНПВНПГ ПБРАЗПВАОА 11.450.770,97 динара
Екпнпмска класификација 463 – Трансфери псталим нивпима власти

6.256.770,97

динара


Екпнпмска класификација 4631 – Текући трансфери псталим нивпима власти
6.256.770,97 динара
01 00 – Прихпди из бучета 3.037.460,00 динара
13 00 – Нерасппређен вищак прихпда из ранијих гпдина 3.219.310,97 динара

Прпграмска активнпст 2003 1004 – Ппдизаое квалитета пснпвнпг пбразпваоа на
екпнпмскпј класификацији 4631 - Текући трансфери псталим нивпима власти пднпси се на
финансираое/суфинансираое прпграма и прпјеката у циљу ппдизаоа квалитета пбразпваоа у
пснпвним щкплама на теритприји АП Впјвпдине и у циљу ппдизаоа квалитета пснпвнпг
пбразпваоа у пквиру активнпсти кпји прганизују регипнални центри за прпфесипнални развпј
заппслених у пбразпваоу са седищтем на теритприји АПВ. Средства су намеоена за услуге
усаврщаваоа заппслених, услуге инфпрмисаоа, пбележаваоа гпдищоице ппстпјаоа, услуге
пбразпваоа, културе и сппрта, набавку материјала за пбразпваое, културу и сппрт, накнаде из
бучета за пбразпваое, културу, науку и сппрт и другп. Планирана средства изнпсе 6.256.770,97
динара. Расппдела средстава се врщи путем кпнкурса.
Екпнпмска класификација 481 – Дптације невладиним прганизацијама

5.194.000,00

динара


Екпнпмска класификација 4819 – Дптације
институцијама 5.194.000,00 динара
01 00 – Прихпди из бучета 5.194.000,00 динара

псталим

непрпфитним

Прпграмска активнпст 2003 1004 – Ппдизаое квалитета пснпвнпг пбразпваоа на
екпнпмскпј класификацији 4819 - Дптације псталим непрпфитним институцијама пбухватају
активнпсти дптираоа наципналних савета, невладиних прганизација, удружеоа грађана и
других непрпфитних институција шија се делатнпст везује за пснпвнп пбразпваое. Средства су
намеоена
за услуге усаврщаваоа прпсветних радника, услуге инфпрмисаоа, услуге
пбразпваоа, културе и сппрта , материјале за пбразпваое, културу и сппрт, дптираое накнаде
из бучета за пбразпваое, културу, науку и сппрт, превпд тестпва и припрема задатака за
такмишеоа ушеника пснпвних щкпла на теритприји АПВ а у прганизацији Министарства
прпсвете, науке и технплпщкпг развпја РС. Планирана средства изнпсе 4.000.000,00 динара.
Расппдела средстава се врщи путем кпнкурса.
Средства у изнпсу пд 1.000.000,00 динара су пбезбеђена Рещеоем Ппкрајинске владе
п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј 401-188/2015-29 пд 18.03.2015. гпдине
Удружеоу „Дешја радпст“, Гоилане за суфинансираое трпщкпва бправка 80 деце и 8 пратилаца
на Тари у „Шкпли пријатељства Тара 2015“.
Средства у изнпсу пд 194.000,00 динара су пбезбеђена Рещеоем Ппкрајинске владе п
упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј 401-188/2015-93 пд 26.08.2015. гпдине
Ппкрету гпрана Впјвпдине из Сремских Карлпваца за суфинансираое прпграма „За шистије и
зеленије щкпле у Впјвпдини“.
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ПРПГРАМСКА АКТИВНПСТ 2003 1006 – МПДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ПСНПВНИХ
ШКПЛА – 99.100.000,00 динара
Екпнпмска класификација 463 – Трансфери псталим нивпима власти

99.100.000,00

динара


Екпнпмска класификација 4632 – Капитални трансфери псталим нивпима
власти 99.100.000,00 динара
01 00 – Прихпди из бучета 33.659.238,00 динара
13 00 – Нерасппређен вищак прихпда из ранијих гпдина 65.440.762,00 динара

Прпграмска активнпст 2003 1006 – Мпдернизација инфраструктуре пснпвних щкпла на
екпнпмскпј класификацији 4632-Капитални трансфери псталим нивпима власти пбухватају
набавку ппреме за унапређеое квалитета пбразпваоа у пснпвним щкплама на теритприји АП
Впјвпдине. Средства се планирају за набавку намещтаја за ушипнице, набавку ушила за наставне
предмете, ппрему за сппрт, набавку савремене ппреме за кабинете и лабпратприје какп би
устанпве биле у мпгућнпсти да прате светске трендпве у едукацији ушеника. Средства се
усмеравају на набавку интерактивних табли, рашунара, ппреме за јавну безбеднпст у
устанпвама кап и на набавку друге ппреме неппхпдне за извпђеое наставе и функципнисаоа
устанпва. Набавкпм нпве ппреме ппдићиће се квалитет пбразпваоа у пснпвним щкплама, с
пбзирпм да су прптеклих гпдина издвајана изузетнп мала средства за пву намену. Ппстпјећа
ппрема кпја се кпристи у великпј мери је ампртизпвана, дптрајала, застарела и није у складу са
савременим пптребама и нашинпм едукације. Планирана средства изнпсе 99.100.000,00
динара. Расппдела средстава се врщи путем кпнкурса.

ПРПЈЕКAТ 2003 4007 – УНАПРЕЂЕОЕ НАСТАВЕ ФРАНЦУСКПГ ЈЕЗИКА У ПСНПВНИМ ШКПЛАМА
НА ТЕРИТПРИЈИ АП ВПЈВПДИНЕ У ЦИЉУ УВПЂЕОА ДВПЈЕЗИЧКЕ НАСТАВЕ – 450.000,00
динара
Екпнпмска класификација 462 –Дптације међунарпдним прганизацијама 450.000,00
динара
 Екпнпмска класификација 4621 – Текуће дптације међунарпдним прганизацијама
450.000,00 динара
01 00 – Прихпди из бучета 450.000,00 динара

Прпјекат 2003 4007 – Унапређеое наставе францускпг језика у пснпвним щкплама на
теритприји АП Впјвпдине у циљу увпђеоа двпјезишке наставе на екпнпмскпј класификацији
4621- Текуће дптације међунарпдним прганизацијама пбухватају трпщкпве лектпра за
француски језик у пснпвним щкплама за првп пплугпдищте щкплске 2015/2016 гпдине.
Средства у изнпсу пд 450.000,00 динара су пбезбеђена Рещеоем Ппкрајинске владе п
упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј 401-188/2015-95 пд 02.09.2015. гпдине
Францускпм институту у Србији за финансираое трпщкпва лектпра за француски језик у
пснпвним щкплама у Нпвпм Саду за првп пплугпдищте щкплске 2015/2016 гпдине.
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ПРПГРАМ 2004 – Средое пбразпваое
Функципнална класификација - 920
Средое пбразпваое
На ПРПГРАМ 2004 - Средое пбразпваое планирана су средства за 2015. гпдину у
укупнпм изнпсу пд 5.944.940.393,00 динара, и тп из извпра 01 00 изнпс пд 28.151.153,00
динара, из извпра 07 13 изнпс пд 5.880.850.000,00 динара и из извпра 13 00 изнпс пд
35.939.240,00 динара. ПРПГРАМ 2004 – Средое пбразпваое пбухвата следеће прпграмске
активнпсти:
ПРПГРАМСКА АКТИВНПСТ 2004 1001 – РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНПСТИ СРЕДОЕГ ПБРАЗПВАОА 5.880.850.000,00 динара
Екпнпмска класификација 463 – Трансфери псталим нивпима власти 5.880.850.000,00
динара
 Екпнпмска класификација 4631 – Текући трансфери псталим нивпима власти
5.880.850.000,00 динара
07 13 – Трансфери пд других нивпа власти – трансферна средства из републишкпг бучета
за расхпде за заппслене у пбразпваоу 5.880.850.000,00 динара

Прпграмска активнпст 2004 1001 – Реализација делатнпсти средоег пбразпваоа
пбухвата активнпсти везанп за трансфер средстава из бучета РС бучету АП Впјвпдине, а из
бучета АП Впјвпдине средоим щкплама на теритприји АП Впјвпдине за расхпде за заппслене у
средоим щкплама. Планирана средства изнпсе 5.880.850.000,00 динара.
ПРПГРАМСКА АКТИВНПСТ 2004 1002 – ППДИЗАОЕ КВАЛИТЕТА СРЕДОЕГ ПБРАЗПВАОА 12.893.000,00 динара
Екпнпмска класификација 463 – Трансфери псталим нивпима власти 9.218.000,00
динара
 Екпнпмска класификација 4631 – Текући трансфери псталим нивпима власти
9.218.000,00 динара
01 00 – Прихпди из бучета 9.218.000,00 динара
Прпграмска активнпст 2004 1002 – Ппдизаое квалитета средоег пбразпваоа на
екпнпмскпј класификацији 4631 - Текући трансфери псталим нивпима власти пднпси се на
финансираое/суфинансираое прпграма и прпјеката у циљу ппдизаоа квалитета пбразпваоа у
средоим щкплама на теритприји АП Впјвпдине и у циљу ппдизаоа квалитета средоег
пбразпваоа у пквиру активнпсти кпји прганизују регипнални центри за прпфесипнални развпј
заппслених у пбразпваоу са седищтем на теритприји АПВ. Средства су намеоена за услуге
усаврщаваоа заппслених, услуге инфпрмисаоа, пбележаваоа гпдищоице ппстпјаоа, услуге
пбразпваоа, културе и сппрта, набавку материјала за пбразпваое, културу и сппрт, накнаде из
бучета за пбразпваое, културу, науку и сппрт и другп. Планирана средства изнпсе 4.500.000,00
динара. Расппдела средстава се врщи путем кпнкурса.
Средства у изнпсу пд 3.200.000,00 динара пренпсе се Балетскпј щкпли у Нпвпм Саду, а
намеоена су за финансираое трпщкпва закупа импвине пд Јеврејске ппщтине Нпви Сад.
Правни пснпв за финансираое планираних средстава за наведену намену је Сппразум
брпј 46-49/2012 пд 27.04.2012. гпдине, кпји су закљушили Аутпнпмна Ппкрајина ВпјвпдинаВлада АП Впјвпдине, Град Нпви Сад, Балетска щкпла у Нпвпм Саду и Јеврејска ппщтина Нпви
Сад. Чланпм 4. Сппразума предвиђенп је пптписиваое угпвпра п закупу импвине кпју кпристи
Балетска щкпла у Нпвпм Саду. Угпвпр п закупу је закљушен дана 26.10.2012. гпдине између
Јеврејске ппщтине Нпви Сад, Балетскe щкплe у Нпвпм Саду и Ппкрајинскпг секретаријата за
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пбразпваое, управу и наципналне заједнице, Нпви Сад, на рпк пд 20 (двадесет) гпдина.
Наведеним угпвпрпм је предвиђенп да се ппшеткпм сваке календарске гпдине закљуши анекс
угпвпра кпјим ће се утврдити, за текућу бучетску гпдину финансијска пбавеза Ппкрајинскпг
секретаријата за пбразпваое, управу и наципналне заједнице, према Балетскпј щкпли у Нпвпм
Саду пп пснпву закупнине, у складу са Сппразумпм. Закупљену некретнину Балетска щкпла у
Нпвпм Саду кпристиће кап дпбар дпмаћин, за нaмену и у пбиму какп их је и дo сада кпристила,
за пбављаое делатнпсти за кпју је регистрпвана.
Средства у изнпсу пд 100.000,00 динара пбезбеђена су Гимназији «Светпзар
Маркпвић», Нпви Сад Рещеоем Ппкрајинске владе п упптреби средстава текуће бучетске
резерве брпј 401-188/2015-08 пд 19. фебруара 2015. гпдине за суфинансираое трпщкпва
прганизације такмишеоа у беседнищтву за ушенике впјвпђанских средоих щкпла.
Средства у изнпсу пд 360.000,00 динара су пбезбеђена Гимназији «Јпван Јпванпвић
Змај», Нпви Сад Рещеоем Ппкрајинске владе п упптреби средстава текуће бучетске резерве
брпј 401-188/2015-09 пд 19. фебруара 2015. гпдине за финансираое дела трпщкпва путпваоа
хпра Гимназије на међунарпдни фестивал у Праг.
Средства у изнпсу пд 1.058.000,00 динара пбезбеђена су Гимназији «Лаза Кпстић»,
Нпви Сад Рещеоем Ппкрајинске владе п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј 401188/2015-26 пд 11.03.2015. гпдине за измиреое трпщкпва изгубљенпг судскпг сппра.
Екпнпмска класификација 481 – Дптације невладиним прганизацијама

3.675.000,00

динара


Екпнпмска класификација 4819 – Дптације псталим непрпфитним институцијама
3.675.000,00 динара
01 00 – Прихпди из бучета 3.675.000,00 динара

Прпграмска активнпст 2004 1002 – Ппдизаое квалитета средоег пбразпваоа на
екпнпмскпј класификацији 4819 - Дптације псталим непрпфитним институцијама пбухватају
активнпсти дптираоа наципналних савета, невладиних прганизација, удружеоа грађана и
других непрпфитних институција шија се делатнпст везује за средое пбразпваое. Средства су
намеоена
за услуге усаврщаваоа прпсветних радника, услуге инфпрмисаоа, услуге
пбразпваоа, културе и сппрта , материјале за пбразпваое, културу и сппрт, дптираое накнаде
из бучета за пбразпваое, културу, науку и сппрт, превпд тестпва и припрема задатака за
такмишеоа ушеника средоих щкпла на теритприји АПВ а у прганизацији Министарства
прпсвете, науке и технплпщкпг развпја РС. Планирана средства изнпсе 3.500.000,00 динара.
Расппдела средстава се врщи путем кпнкурса.
Средства у изнпсу пд 175.000,00 динара су пбезбеђена Рещеоем Ппкрајинске владе п
упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј 401-188/2015-93 пд 26.08.2015. гпдине
Ппкрету гпрана Впјвпдине из Сремских Карлпваца за суфинансираое прпграма „За шистије и
зеленије щкпле у Впјвпдини“.
ПРПГРАМСКА АКТИВНПСТ 2004 1004 – ДВПЈЕЗИЧKА НАСТАВА НА СРПСКПМ И ЕНГЛЕСКПМ
ЈЕЗИКУ У СРЕДОИМ ШКПЛАМА – 4.771.133,00 динара
Екпнпмска класификација 463 – Трансфери псталим нивпима власти 4.771.133,00
динара
 Екпнпмска класификација 4631 – Текући трансфери псталим нивпима власти
3.771.133,00 динара
01 00 – Прихпди из бучета 3.771.133,00 динара
Прпграмска активнпст 2004 1004 – Двпјезишка настава на српскпм и енглескпм језику у
средоим щкплама на теритприји АП Впјвпдине на екпнпмскпј класификацији 4631-Текући
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трансфери псталим нивпима власти пбухвата трпщкпве финансираоа изврщипца кпји ушествују
у реализацији прпјекта двпјезишне наставе, за трпщкпве материјала за пбразпваое, струшнп
усаврщаваое заппслених – пбука наставнпг кадра (у земљи и инпстранству), за трпщкпве
набавке дидактишкп-метпдишке литературе и другп. Планирана средства изнпсе 3.771.133,00
динара. Средства се дпдељују путем кпнкурса средоим щкплама укљушеним у прпграм
двпјезишке наставе у складу са закљушцима Ппкрајинске владе.


Екпнпмска класификација 4632 – Капитални трансфери псталим нивпима власти
1.000.000,00 динара
01 00 – Прихпди из бучета 446.882,00 динара
13 00 Нерасппређен вищак прихпда из ранијих гпдина 553.118,00 динара

Прпграмска активнпст 2004 1004 – Двпјезишка настава на српскпм и енглескпм језику у
средоим щкплама на теритприји АП Впјвпдине на екпнпмскпј класификацији 4632-Капитални
трансфери псталим нивпима власти пбухвата трпщкпве набавке ппреме кпје су у функцији
реализације билингвалнпг прпјекта. Планирана средства изнпсе 1.000.000,00 динара. Средства
се дпдељују путем кпнкурса средоим щкплама укљушеним у прпграм двпјезишке наставе у
складу са закљушцима Ппкрајинске владе.
ПРПГРАМСКА АКТИВНПСТ 2004 1005 – МПДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ СРЕДОИХ ШКПЛА
– 45.926.260,00 динара
Екпнпмска класификација 463 – Трансфери псталим нивпима власти 45.926.260,00
динара
 Екпнпмска класификација 4632 – Капитални трансфери псталим нивпима власти
45.926.260,00 динара
01 00 – Прихпди из бучета 10.540.138,00 динара
13 00 – Нерасппређен вищак прихпда 35.386.122,00 динара
Прпграмска активнпст 2004 1005 – Мпдернизација инфраструктуре средоих щкпла на
екпнпмскпј класификацији 4632-Капитални трансфери псталим нивпима власти пбухватају
набавку ппреме за унапређеое квалитета пбразпваоа у средоим щкплама на теритприји АП
Впјвпдине. Средства се планирају за набавку намещтаја за ушипнице, набавку ушила за наставне
предмете, ппреме за сппрт, набавку савремене ппреме за кабинете и лабпратприје какп би
устанпве биле у мпгућнпсти да прате светске трендпве у едукацији ушеника. Средства се
усмеравају за набавку интерактивних табли, рашунара и друге рашунарске ппреме, ппреме за
јавну безбеднпст у устанпвама кап и за набавку друге ппреме неппхпдне за извпђеое наставе и
функципнисаоа устанпва. Набавкпм нпве ппреме ппдићиће се квалитет пбразпваоа у
средоим щкплама, с пбзирпм да су прптеклих гпдина издвајана изузетнп мала средства за пву
намену. Ппстпјећа ппрема кпја се кпристи у великпј мери је ампртизпвана, дптрајала,
застарела и није у складу са савременим пптребама и нашинпм едукације. Планирана средства
изнпсе 45.926.260,00 динара. Расппдела средстава се врщи путем кпнкурса.
Ппкрајински секретаријат за пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоиненаципналне заједнице на пснпву Рещеоа п пренпсу средстава у текућу бучетску резерву брпј
401-270/2015-01-6 пд 19. августа 2015. гпдине изврщип је пренпс средстава у изнпсу пд
847.660,00 динара у текућу бучетску резерву збпг немпгућнпсти искприщћеоа истих, те
првпбитнп планирани изнпс пд 47.000.000,00 динара смаоује се на изнпс пд 46.152.340,00
динара, а ребаланспм ппкрајинскпг бучета пд 07.10.2015. гпдине изврщенп је даље смаоеое
на изнпс пд 45.926.260,00 динара.
ПРПЈЕКАТ 2004 4003 – ФЕСТИВАЛ ПАМЕТИ– 500.000,00 динара
Екпнпмска класификација 481 – Дптације невладиним прганизацијама
динара
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500.000,00



Екпнпмска класификација 4819 – Дптације псталим непрпфитним институцијама
500.000,00 динара
01 00 – Прихпди из бучета 500.000,00 динара

Прпјекат 2004 4003 – Фестивал памети на екпнпмскпј класификацији 4819-Дптације
псталим непрпфитним институцијама пбухватају трпщкпве смещтаја и пстале трпщкпве у
функцији реализације прпјекта Фестивал памети. Планирана средства изнпсе 500.000,00
динара. Средства се пренпсе Удружеоу грађана «Менса», Нпви Сад.
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ПРОГРАМ 2007 – Подршка образовању ученика и студената
Функципнална класификација - 960
Ппмпћне услуге пбразпваоу
За ПРПГРАМ 2007- Ппдрщка пбразпваоу ушеника и студената планирана су средства за
2015. гпдину у укупнпм изнпсу пд 307.863.000,00 динара, и тп из извпра 01 00 – Прихпди из
бучета 109.352.930,00 динара, из извпра 07 13 – Трансфери пд других нивпа власти –
трансферна средства из републишкпг бучета за расхпде за заппслене у пбразпваоу
187.676.000,00 динара и из извпра 13 00 – Нерасппређен вищак прихпда из ранијих гпдина
10.834.070,00 динара. ПРПГРАМ 2007 – Ппдрщка пбразпваоу ушеника и студената пбухвата
следеће прпграмске активнпсти:
ПРПГРАМСКА АКТИВНПСТ 1003 – РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНПСТИ
СТАНДАРДА - 187.676.000,00 динара



УСТАНПВА УЧЕНИЧКПГ

Екпнпмска класификација 463 - Трансфери псталим нивпима власти 187.676.000,00
динара
Екпнпмска класификација 4631 – Текући трансфери псталим нивпима власти
187.676.000,00 динара
07 13 Трансфери пд других нивпа властитрансферна средства из републишкпг бучета
за расхпде за заппслене у пбразпваоу

187.676.000,00 динара

Прпграмска активнпст 1003 – Реализација делатнпсти устанпва ушенишкпг стандарда
пбухвата активнпсти везанп за трансфер средстава из бучета РС бучету АП Впјвпдине, а из
бучета АП Впјвпдине устанпвама ушенишкпг стандарда на теритприји АП Впјвпдине за расхпде
заппслених у устанпвама ушенишкпг стандарда. Планирана средства изнпсе 187.676.000,00
динара.
ПРПГРАМСКА АКТИВНПСТ 1004 – ППДИЗАОЕ КВАЛИТЕТА УЧЕНИЧКПГ СТАНДАРДА 2.850.000,00 динара



Екпнпмска класификација 463 - Трансфери псталим нивпима власти 2.850.000,00
динара
Екпнпмска класификација 4631 – Текући трансфери псталим нивпима власти
2.850.000,00 динара
01 00 Прихпди из бучета 2.850.000,00 динара

Прпграмска активнпст 1004 – Ппдизаое квалитета ушенишкпг стандарда на теритприји
АП Впјвпдине на екпнпмскпј класификацији 4631-Текући трансфери псталим нивпима власти
пбухвата финансираое активнпсти пкп прпграма и прпјеката кпје имају за циљ ппбпљщаое
квалитета пружаоа услуга смещтаја и исхране кап и васпитнпг рада у устанпвама ушенишкпг
стандарда. Планирана средства су намеоена дпмпвима ушеника, за реализацију прпграма и
прпјеката из пбласти пбразпваоа и васпитаоа, културе, уметнпсти, сппрта, за прганизпваое
сусрета дпмпва ушеника у АП Впјвпдини, за разне манифестације, за увпђеое и пдржаваое
HACCP и ISO стандарда у дпмпвима ушеника и за друге прпграме и прпјекте.
Планирана средства изнпсе 2.850.000,00 динара. Средства се дпдељују устанпвама
ушенишкпг стандарда на теритприји АП Впјвпдине путем кпнкурса.
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ПРПГРАМСКА АКТИВНПСТ 1005 – РЕГРЕСИРАОЕ ПРЕВПЗА УЧЕНИКА СРЕДОИХ ШКПЛА 103.087.000,00 динара



Екпнпмска класификација 463 - Трансфери псталим нивпима власти 103.087.000,00
динара
Екпнпмска класификација 4631 – Текући трансфери псталим нивпима власти
103.087.000,00 динара
01 00 Прихпди из бучета 103.087.000,00 динара

Прпграмска активнпст 1005 – Регресирое превпза ушеника средоих щкпла на
екпнпмскпј класификацији 4631-Текући трансфери псталим нивпима власти пднпси се на
финансираое/суфинансираое трпщкпва превпза ушеника средоих щкпла кпји свакпдневнп
путују пд места станпваоа дп щкпле на теритприји АП Впјвпдине. Планирана средства се
пренпсе ппщтинама у АП Впјвпдини за наведену намену. Ппщтине у складу са свпјим
пптребама и специфишнпстима прганизују превпз ушеника средоих щкпла са ппдрушја ппщтине.
Планирана средства изнпсе 103.087.000,00 динара. Средства се дпдељују ппщтинама путем
кпнкурса.

ПРПГРАМСКА АКТИВНПСТ 1006 – МПДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ УСТАНПВА УЧЕНИЧКПГ
СТАНДАРДА - 14.250.000,00 динара



Екпнпмска класификација 463 - Трансфери псталим нивпима власти 14.250.000,00
динара
Екпнпмска класификација 4632 – Капитални трансфери псталим нивпима власти
14.250.000,00 динара
01 00 Прихпди из бучета

3.415.930,00 динара

13 00 Нерасппређен вищак прихпда из ранијих гпдина 10.834.070,00 динара
Прпграмска активнпст 1006 – Мпдернизација инфраструктуре устанпва ушенишкпг
стандарда на екпнпмскпј класификацији 4632-Капитални трансфери псталим нивпима власти
пбухвата ппремаое устанпва ушенишкпг стандарда на теритприји АП Впјвпдине. Планирана
средства су намеоена за набавку ппреме за дпмаћинствп, намещтај, ппреме за јавну
безбеднпст, ппреме за пбразпваое, рашунарске ппреме, ппреме за рекреацију, ппреме за
защтиту живптне средине, административне ппреме кап и за набавку друге ппреме кпја је у
функцији ппбпљщаоа квалитета услуга смещтаја, исхране и васпитнп-пбразпвнпг рада у
устанпвама ушенишкпг стандарда. Планирана средства изнпсе 14.250.000,00 динара. Средства
се дпдељују устанпвама ушенишкпг стандарда путем кпнкурса.
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ГЛАВА 0901 ИНДИРЕКТНИ КПРИСНИЦИ У ПБЛАСТИ ПБРАЗПВАОА
ПРПГРАМ 2001 УРЕЂЕОЕ И НАДЗПР ПБРАЗПВНПГ СИСТЕМА
ПРПГРАМСКА АКТИВНПСТ 1005
РАЗВПЈ СТРУЧНП-ИСТРАЖИВАЧКПГ РАДА У ПБЛАСТИ ПБРАЗПВАОА
Екпнпмска класификација 980 - Образпваое некласификпванп на другпм месту
Глава 0901 Индиректни кприсници у пбласти пбразпваоа, Прпграм 2001 – Уређеое и
надзпр пбразпвнпг система, Прпграмска активнпст 1005 – Развпј струшнп-истраживашкпг рада у
пбласти пбразпваоа пбухвата финансираое делатнпсти индиректнпг кприсника у пбласти
пбразпваоа - Педагпщкпг завпда Впјвпдине за 2015. гпдину.
Укупна планирана средства за 2015. гпдину изнпсе 24.258.396,51 динара, и тп:
бучетска средства су 21.599.680,00 динара, сппствена средства бучетских кприсника изнпсе
2.454.000,00 динара, а нерасппређен вищак прихпда из ранијих гпдина - дпдатна средства су
204.716,51 динара. Пп извприма финансираоа су:
01 00 Прихпди из бучета

21.599.680,00 динара

04 00 Сппствени прихпди бучетских кприсника
742372 – Прихпди индиректних кприсника бучета
лпкалне сампуправе кпји се пстварују
дпдатним активнпстима
13 06 Нерасппређен вищак прихпда из ранијих
гпдина - дпдатна средства
321121 – Вищак прихпда и примаоа -суфицит

2.454.000,00 динара

204.716,51 динара

Укупнп за Прпграмску активнпст – 1005

24.258.396,51 динара

Правни пснпв за финансираое делатнпсти Педагпщкпг завпда Впјвпдине је шлан 166.
став 3. Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа („Службени гласник РС“ бр. 72/09,
52/11, 55/13 и 68/15), шлан 3. Пдлуке п псниваоу Педагпщкпг завпда Впјвпдине (''Службени
лист АПВ'', брпј 14/03), Ппкрајинска скупщтинска пдлука п бучету АП Впјвпдине за 2015. гпдину
(''Службени лист АПВ'', брпј 53/14, 54/14-испр., 29/15-ребаланс и 42/15-ребаланс) и
Ппкрајинска скупщтинска пдлука п ппкрајинскпј управи («Службени лист АПВ», бр. 37/14 и
54/14-др. пдлука).
01 00 Прихпди из бучета планирани су у изнпсу пд 21.599.680,00 динара за финансираое
делатнпсти Педагпщкпг завпда Впјвпдине, а расппред пвих средстава планиран је у складу са
пријављеним апрппријацијама индиректнпг кприсника.
04 00 Сппствени прихпди бучетских кприсника 742372 – Прихпди индиректних кприсника
бучета лакалне сампуправе кпји се пстварују дпдатним активнпстима планирани су у
изнпсу пд 2.454.000,00 динара на пснпву прпјекције Педагпщкпг завпда Впјвпдине, а расппред
пвих средстава изврщен је у складу са пријављеним апрппријацијама индиректнпг кприсника.
13 06 Нерасппређен вищак прихпда из ранијих гпдина – дпдатна средства у изнпсу пд
204.716,51 динара на екпнпмскпј класификацији 321121 – Вищак прихпда и примоа - суфицит
представља суфицит Педагпщкпг завпда Впјвпдине пп Заврщнпм рашуну за 2014.
гпдину.Расппред пвих средстава изврщен je у складу са пријављеним апрппријацијама
индиректнпг кприсника.
Расхпди су планирани пп следећим екпнпмским класификацијама, извприма
финансираоа и наменама:
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Екпнпмска класификација 411 - Плате, дпдаци и накнаде заппслених (зараде) 11.011.808,00
динара


Екпнпмска класификација 4111 – Плате, дпдаци и накнаде заппслених 11.011.808,00
динара

01 00 Прихпди из бучета

11.011.808,00 динара

Плате заппслених кпд индиректних кприсника у пбласти пбразпваоа - Педагпщкпг
завпда Впјвпдине (у даљем тексту:Завпд) планирана су за 10 заппслених у Завпду у изнпсу пд
11.011.808,00 динара за 2015. гпдину. (Табеле за плате у прилпгу).
Екпнпмска класификација 412-Спцијални дппринпси на терет ппслпдавца
динара


1.971.114,00

Екпнпмска класификација 4121 - Дппринпс за пензијскп и инвалидскп псигураое
1.321.417,00 динара

01 00 Прихпди из бучета

1.321.417,00 динара

Средства у изнпсу пд 1.321.417,00 динара планирана су за плаћаое дппринпса за
пензијскп и инвалидскп псигураое заппслених на терет ппслпдавца у Завпду.


Екпнпмска класификација 4122 - Дппринпс за здравственп псигураое 567.108,00
динара

01 00 Прихпди из бучета

567.108,00 динара

Средства у изнпсу пд 567.108,00 динара планирана су за плаћаое дппринпса за
здравственп псигураое заппслених на терет ппслпдавца у Завпду.


Екпнпмска класификација 4123-Дппринпс за незаппсленпст 82.589,00 динара

01 00 Прихпди из бучета

82.589,00 динара

Средства у изнпсу пд 82.589,00 динара планирана су за плаћаое дппринпса за
незаппсленпст на терет ппслпдавца у Завпду.
Екпнпмска класификација 413 - Накнаде у натури 210.000,00 динара


Екпнпмска класификација 4131 - Накнаде у натури 210.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета
04 00 Сппствени прихпди бучетских
кприсника

180.000,00 динара
30.000,00 динара

Средства у изнпсу пд 210.000,00 динара планирана су за претплатне месешне карте за
превпз на рад и са рада у јавнпм градскпм сапбраћају за заппслене, за нпвпгпдищое дешје
пакетиће и другп у Завпду.
Екпнпмска класификација 414-Спцијална даваоа заппсленима 845.383,00 динара


Екпнпмска класификација 4141 - Исплата накнада за време пдсуствпваоа са ппсла на
терет фпндпва 90.000,00 динара
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01 00 Прихпди из бучета

90.000,00 динара

Средства у изнпсу пд 90.000,00 динара планирана су за исплату накнада за бплпваое
прекп 30 дана, ппрпдиљскпг пдсуства заппслених и другп у Завпду.


Екпнпмска класификација 4143 – Птпремнине и ппмпћи 445.383,00 динара

01 00 Прихпди из бучета
04 00 Сппствени прихпди бучетских
кприсника

395.383,00 динара
50.000,00 динара

Средства у изнпсу пд 445.383,00 динара планирана су за исплату птпремнина
технплпщким вищкпвима, за исплату птпремнина при пдласку у пензију и за исплату ппмпћи
заппсленима у Завпду.


Екпнпмска класификација 4144 – Ппмпћ у медицинскпм лешеоу заппсленпг или
шланпва уже ппрпдице и друге ппмпћи заппсленпм 310.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета
04 00 Сппствени прихпди бучетских
кприсника

160.000,00 динара
150.000,00 динара

Средства у изнпсу пд 310.000,00 динара планирана су за исплате ппмпћи у
медицинскпм лешеоу заппсленпг, шланпва уже ппрпдице кап и друге ппмпћи заппсленпм у
Завпду.
Екпнпмска класификација 415 - Накнаде трпщкпва за заппслене 410.000,00 динара


Екпнпмска класификација 4151- Накнаде трпщкпва за заппслене 410.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета
04 00 Сппствени прихпди бучетских
кприсника

400.000,00 динара
10.000,00 динара

Средства у изнпсу пд 410.000,00 динара планирана су за исплату трпщкпва превпза
заппслених на рад и са рада у Завпду у слушају да се накнада за превпз исплаћује у гптпвини.
Екпнпмска класификација 416 – Награде заппсленима и пстали ппсебни расхпди 105.000,00
динара


Екпнпмска класификација 4161 - Награде заппсленима и пстали ппсебни расхпди
105.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета
04 00 Сппствени прихпди бучетских
кприсника

55.000,00 динара
50.000,00 динара

Средства у изнпсу пд 105.000,00 динара планирана су за исплату јубиларних награда
заппсленима и за пстале и ппсебне расхпде заппсленима у Завпду.
Екпнпмска класификација 421 - Стални трпщкпви 882.140,51 динара
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Екпнпмска класификација 4211 - Трпщкпви платнпг прпмета и банкарских услуга
105.020,51 динара

01 00 Прихпди из бучета
04 00 Сппствени прихпди бучетских
кприсника
13 06 Нерасппређен вищак прихпда из
ранијих гпдина – дпдатна средства

82.304,00 динара
20.000,00 динара
2.716,51 динара

Средства у изнпсу пд 105.020,51 динара планирана су за плаћаое трпщкпва прпвизије
банака и Управе за трезпр при пбављаоу платнпг прпмета за пптребе Завпда.


Екпнпмска класификација 4214 - Услуге кпмуникација 550.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета
04 00 Сппствени прихпди бучетских
кприсника
13 06 Нерасппређен вищак прихпда из
ранијих гпдина – дпдатна средства

395.000,00 динара
145.000,00 динара
10.000,00 динара

Средства у изнпсу пд 550.000,00 динара планирана су за телефпнске, ппщтанске,
интернет трпщкпве и другп у Завпду.


Екпнпмска класификација 4215 - Трпщкпви псигураоа 130.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета
04 00 Сппствени прихпди бучетских
кприсника

100.000,00 динара
30.000,00 динара

Средства у изнпсу пд 130.000,00 динара планирана су за трпщкпве псигураоа
заппслених, впзила, ппреме и другп у Завпду.


Екпнпмска класификација 4216 - Закуп импвине и ппреме 60.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета

60.000,00 динара

Средства у изнпсу пд 60.000,00 динара планирана су за трпщкпве закупа ппслпвнпг
прпстпра, ппреме и другп за пптребе Завпда.


Екпнпмска класификација 4219 – Пстали трпщкпви 37.120,00 динара

01 00 Прихпди из бучета
04 00 Сппствени прихпди бучетских
кприсника

22.120,00 динара
15.000,00 динара

Средства у изнпсу пд 37.120,00 динара планирана су за плаћаое телевизијске
претплате и псталих сталних трпщкпва у Завпду.
Екпнпмска класификација 422 - Трпщкпви путпваоа 1.130.000,00 динара


Екпнпмска класификација 4221 - Трпщкпви службених путпваоа у земљи
1.030.000,00 динара
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01 00 Прихпди из бучета
04 00 Сппствени прихпди бучетских
кприсника
13 06 Нерасппређен вищак прихпда из
ранијих гпдина – дпдатна средства

500.000,00 динара
360.000,00 динара
170.000,00 динара

Средства у изнпсу пд 1.030.000,00 динара планирана су за трпщкпве службених
путпваоа заппслених и сппљних сарадника Завпда на семинаре, кпнференције и
манифестације из пбласти пбразпваоа. Тп су трпщкпви дневница, превпза, смещтаја кап и
пстали трпщкпви службених путпваоа у земљи.


Екпнпмска класификација 4222 - Трпщкпви службених путпваоа у инпстранствп
100.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета

100.000,00 динара

Средства у изнпсу пд 100.000,00 динара планирана су за трпщкпве службених
путпваоа заппслених и сппљних сарадника Завпда у инпстранствп, а у вези међунарпдне
сарадое у пбласти пбразпваоа. Тп су трпщкпви дневница, превпза, смещтаја и пстали
трпщкпви службених путпваоа у инпстранствп.
Екпнпмска класификација 423-Услуге пп угпвпру 2.442.890,00 динара


Екпнпмска класификација 4231 - Административне услуге 90.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета
04 00 Сппствени прихпди бучетских
кприсника

40.000,00 динара
50.000,00 динара

Средства у изнпсу пд 90.000,00 динара планирана су за секретарске услуге, услуге
превпђеоа, кпнсултантске услуге из пбласти рашунпвпдства и друге административне услуге у
Завпду.


Екпнпмска класификација 4232 - Кпмпјутерске услуге 380.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета
04 00 Сппствени прихпди бучетских
кприсника

300.000,00 динара
80.000,00 динара

Средства у изнпсу пд 380.000,00 динара планирана су за трпщкпве услуга пдржаваоа
спфтвера, рашунарске ппреме и друге кпмпјутерске услуге у Завпду.


Екпнпмска класификација 4233 - Услуге пбразпваоа и усаврщаваоа заппслених
60.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета
04 00 Сппствени прихпди бучетских
кприсника

30.000,00 динара
30.000,00 динара

Средства у изнпсу пд 60.000,00 динара планирана су за трпщкпве кптизације на
семинарима, струшним саветпваоима, за трпщкпве пплагаоа стушних испита, курсева за
усаврщаваое знаоа језика, рада на рашунарима и другп.
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Екпнпмска класификација 4234 - Услуге инфпрмисаоа 430.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета

430.000,00 динара

Средства у изнпсу пд 430.000,00 динара планирана су за услуге щтампаоа коига,
прирушника, збпрника, за пбјављиваое тендера кап и за друге услуге инфпрмисаоа, а све у
складу са прпграмским активнпстима Завпда.


Екпнпмска класификација 4235 - Струшне услуге 1.040.890,00 динара

01 00 Прихпди из бучета
04 00 Сппствени прихпди бучетских
кприсника

990.890,00 динара
50.000,00 динара

Средства у изнпсу пд 1.040.890,00 динара планирана су за накнаде сппљним
шланпвима управнпг и надзпрнпг пдбпра, плаћаое адвпкатских, правних и финансијских
услуга, услуга струшних кпмисија и других струшних услуга у Завпду.


Екпнпмска класификација 4236 - Услуге за дпмаћинствп и угпститељствп 242.000,00
динара

01 00 Прихпди из бучета
04 00 Сппствени прихпди бучетских
кприсника
13 06 Нерасппређен вищак прихпда из
ранијих гпдина – дпдатна средства

100.000,00 динара
120.000,00 динара
22.000,00 динара

Средства у изнпсу пд 242.000,00 динара планирана су за плаћаое услуга за
дпмаћинствп – пдржаваое прпстприја Завпда, угпститељских услуга у вези прганизпваоа
кпнференција и семинара и другп у Завпду.


Екпнпмска класификација 4237 - Репрезентација 110.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета
04 00 Сппствени прихпди бучетских
кприсника

90.000,00 динара
20.000,00 динара

Средства у изнпсу пд 110.000,00 динара планирана су за плаћаое трпщкпва
реперезентације и ппклпна у Завпду.


Екпнпмска класификација 4239 - Пстале ппщте услуге 90.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета
04 00 Сппствени прихпди бучетских
кприсника

60.000,00 динара
30.000,00 динара

Средства у изнпсу пд 90.000,00 динара планирана су за плаћаое услуге фптпкппираоа
и псталих ппщтих услуга у Завпду.
Екпнпмска класификација 424 - Специјализпване услуге 1.758.692,00 динара


Екпнпмска класификација 4242 - Услуге пбразпваоа, културе и сппрта 1.758.692,00
динара
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01 00 Прихпди из бучета
04 00 Сппствени прихпди бучетских
кприсника

1.258.692,00 динара
500.000,00 динара

Средства у изнпсу пд 1.758.692,00 динара планирана су за плаћаое услуга пптребних
приликпм реализације планираних прпјеката из пбласти пбразпваоа у Завпду.
Екпнпмска класификација 425 - Текуће ппправке и пдржаваое 290.000,00 динара


Екпнпмска класификација 4251 - Текуће ппправке и пдржаваое зграда и пбјеката
170.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета
04 00 Сппствени прихпди бучетских
кприсника

130.000,00 динара
40.000,00 динара

Средства у изнпсу пд 170.000,00 динара планирана су за плаћаое трпщкпва ппправки
и пдржаваоа прпстприја Завпда.


Екпнпмска класификација 4252 - Текуће ппправке и пдржаваое ппреме 120.000,00
динара

01 00 Прихпди из бучета
04 00 Сппствени прихпди бучетских
кприсника

80.000,00 динара
40.000,00 динара

Средства у изнпсу пд 120.000,00 динара планирана су за плаћаое трпщкпва
пдржаваоа и ппправки административне и друге ппреме у Завпду.
Екпнпмска класификација 426-Материјал


1.239.646,00 динара

Екпнпмска класификација 4261 - Административни материјал 160.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета
04 00 Сппствени прихпди бучетских
кприсника

60.000,00 динара
100.000,00 динара

Средства у изнпсу пд 160.000,00 динара планирана су за набавку канцеларијскпг и
другпг административнпг материјала у Завпду.


Екпнпмска класификација 4263 - Материјали за пбразпваое и усаврщаваое
заппслених 230.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета
04 00 Сппствени прихпди бучетских
кприсника

180.000,00 динара
50.000,00 динара

Средства у изнпсу пд 230.000,00 динара планирана су за набавку струшне литературе
за заппслене и другп у Завпду.


Екпнпмска класификација 4264 - Материјали за сапбраћај 270.000,00 динара
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01 00 Прихпди из бучета
04 00 Сппствени прихпди бучетских
кприсника

200.000,00 динара
70.000,00 динара

Средства из извпра 01 00 у изнпсу пд 270.000,00 динара планирана су за набавку гприва
и другпг материјала за сапбраћај у Завпду.


Екпнпмска класификација 4266 - Материјали за пбразпваое, културу и сппрт
240.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета
04 00 Сппствени прихпди бучетских
кприсника

140.000,00 динара
100.000,00 динара

Средства у изнпсу пд 240.000,00 динара планирана су за набавку материјала (хартија,
тпнер, итд) за припрему и щтампаое разних публикација, збпрника и других издаоа кап и за
другп, а све у функцији реализације прпјеката Завпда.


Екпнпмска класификација 4268 – Материјали за пдржаваое хигијене и
угпститељствп 159.646,00 динара

01 00 Прихпди из бучета
04 00 Сппствени прихпди бучетских
кприсника

99.646,00 динара
60.000,00 динара

Средства из извпра 01 00 у изнпсу пд 159.646,00 динара планирана су за набавку
средстава и инвентара и псталих материјала за пдржаваое хигијене, материјала за
угпститељствп и других средстава за угпститељствп у Завпду.


Екпнпмска класификација 4269 – Материјали за ппсебне намене 180.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета
04 00 Сппствени прихпди бучетских
кприсника

100.000,00 динара
80.000,00 динара

Средства у изнпсу пд 180.000,00 динара планирана су за набавку пптрпщнпг материјала,
ситнпг инвентара, резервних делпва за службенп впзилп и других материјала за ппсебне
намене у Завпду.

Екпнпмска класификација 444-Пратећи трпщкпви задуживаоа 22.000,00 динара


Екпнпмска класификација 4441-Негативне курсне разлике 12.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета
04 00 Сппствени прихпди бучетских
кприсника

10.000,00 динара
2.000,00 динара

Средства у изнпсу пд 12.000,00 динара планирана су у Завпду за плаћаое трпщкпва
негативних курсних разлика.


Екпнпмска класификација 4442-Казне за кащоеое 10.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета

10.000,00 динара
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Средства у изнпсу пд 10.000,00 динара планирана су за плаћаое казни збпг кащоеоа
у измиреоу пбавеза у Завпду.
Екпнпмска класификација 465- Пстале дптације и трансфери


1.577.723,00 динара

Екпнпмска класификација 4651- Пстале текуће дптације и трансфери 1.577.723,00
динара

01 00 Прихпди из бучета

1.577.723,00 динара

Средства у изнпсу пд 1.577.723,00 динара планирана су за пренпс средстава Завпду за
уплату разлике између укупнпг изнпса плате пбрашунате применпм пснпвице кпја није
умаоена и укупнпг изнпса плате пбрашунате применпм умаоене пснпвице у складу са Закпнпм
п привременпм уређиваоу пснпвица за пбрашун и исплату плата, пднпснп зарада и других
примаоа кпд кприсника јавних средстава (''Службени гласник РС'', бр.116/2014).

Екпнпмска класификација 482 - Ппрези, пбавезне таксе, казне и пенали 82.000,00 динара


Екпнпмска класификација 4821-Пстали ппрези 52.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета
04 00 Сппствени прихпди бучетских
кприсника

50.000,00 динара
2.000,00 динара

Средства у изнпсу пд 52.000,00 динара планирана су за ппреске пбавезе Завпда.


Екпнпмска класификација 4822-Пбавезне таксе 15.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета
04 00 Сппствени прихпди бучетских
кприсника

10.000,00 динара
5.000,00 динара

Средства у изнпсу пд 15.000,00 динара планирана су за трпщкпве плаћаоа пбавезних
такси у Завпду.


Екпнпмска класификација 4823- Нпвшане казне и пенали 15.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета
04 00 Сппствени прихпди бучетских
кприсника

10.000,00 динара
5.000,00 динара

Средства у изнпсу пд 15.000,00 динара планирана су за плаћаое нпвшаних казни и
пенала у Завпду.
Екпнпмска класификација 483 - Нпвшане казне и пенали пп рещеоу судпва
динара


30.000,00

Екпнпмска класификација 4831 - Нпвшане казне и пенали пп рещеоу судпва
30.000,00 динара

04 00 Сппствени прихпди бучетских
кприсника

30.000,00 динара
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Средства у изнпсу пд 30.000,00 динара планирана су за нпвшане казне пп судским
рещеоима у Завпду.

Екпнпмска класификација 512 - Мащине и ппрема 220.000,00 динара


Екпнпмска класификација 5121 - Ппрема за сапбраћај 70.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета
04 00 Сппствени прихпди бучетских
кприсника

50.000,00 динара
20.000,00 динара

Средства у изнпсу пд 70.000,00 динара планирана су за ппрему за сапбраћај у Завпду.


Екпнпмска класификација 5122 - Административна ппрема 100.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета
04 00 Сппствени прихпди бучетских
кприсника

50.000,00 динара
50.000,00 динара

Средства у изнпсу пд 100.000,00 динара планирана су за набавку канцеларијске,
рашунарске, кпмуникаципне, електрпнске и фптпграфске ппреме, бирптехнишке ппреме и другп
за пптребе Завпда.


Екпнпмска класификација 5126 - Ппрема за пбразпваое, науку, културу и сппрт
50.000,00 динара

04 00 Сппствени прихпди бучетских
кприсника

50.000,00 динара

Средства у изнпсу пд 50.000,00 динара планирана су за набавку ппреме за
пбразпваое за пптребе Завпда у реализацији планираних прпјеката (лаптпппви, прпјектпр и
другп).
Екпнпмска класификација 515 – Нематеријална импвина 30.000,00 динара


Екпнпмска класификација 5151 - Нематеријална импвина 30.000,00 динара

01 00 Прихпди из бучета
04 00 Сппствени прихпди бучетских
кприсника

20.000,00 динара
10.000,00 динара

Средства у изнпсу пд 30.000,00 динара планирана су за набавку кпмпјутерскпг спфтвера,
коига и друге нематеријалне импвине у пбласти пбразпваоа за реализацију планираних
прпјеката у Завпду.
Брпј: 128-402-2/2015-04/4

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
(Nyilas Mihály)
Михаљ Оилащ

12.10.2015
Нпви Сад
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