


Економска класификација (у 

складу са ПСО о буџету АПВ 

за 2021. годину) Назив Износ Опис

Oснов за изузеће из Закона о 

јавним набавкама

4214 Услуге комуникација           103.179,93     

средства су планирана  за трошкове телефона, интернета, телефакса и 

остале услуге комуникацијa, као и за услуге поште и доставе и остале ПТТ 

услуге

Члан 27. Закона

4216 Закуп имовине и опреме           941.000,00     

средства су планирана за најам магацина за складиштење сценографије, 

закуп имовине и опреме у вези са учешћем Секретаријата на сајмовима и 

друго

Члан 27. Закона

4219 Остали трошкови               1.000,00     иницијална средства за остале трошкове Члан 27. Закона

4221 Трошкови службених путовања у земљи           400.000,00     

средства су планирана за исплату дневница, трошкова превоза, смештаја 

на службеном путу у земљи, коришћења сопственог возила и остале 

трошкове пословних путовања у земљи

Члан 27. Закона

4229 Остали трошкови транспорта           200.000,00     
средства су планирана за трошкове превоза организатора, превоза 

сценографије и других трошкова транспорта.
Члан 27. Закона

4231 Административне услуге               1.000,00     иницијална средства за остале административне услуге Члан 27. Закона

4232 Компјутерске услуге       1.150.000,00     
средства су планирана за трошкове израдe и одржавања софтвера, 

одржавање рачунара и остале компјутерске услуге
Члан 27. Закона

4233
Услуге образовања и усавршавања 

запослених
          600.000,00     

средства су планирана за стручно усавршавање и образовање запослених 

и за плаћање стручних услуга за потребе запослених (курсеви, семинари, 

стручна саветовања, обуке и др.).

Члан 27. Закона

4234 Услуге информисања       1.515.000,00     

средства су планирана за  трошкове услуга информисања јавности, односе 

са јавношћу и медијске услуге за продукцију и емитовање програма, као и 

промотивних, едукативних видео и радио клипова

Члан 14. Закона

4236 Услуге за домаћинство и угоститељство               1.000,00     

иницијална средства за трошкове угоститељских услуга у оквиру 

реализације пројеката чији је носилац Покрајински секретаријат за 

образовање, прописе, управу и националне мањине – националне 

заједнице. 

Члан 27. Закона

4237 Репрезентација           620.000,00     
средства су планирана за репрезентацију и поклоне и набавку 

такмичарских мајица за потребе потпројеката
Члан 27. Закона

4239 Остале опште услуге               1.000,00     иницијална средства за остале опште услуге Члан 27. Закона

4242 Услуге образовања, културе и спорта               1.000,00     

иницијална средства за финансирање пројеката чији је носилац 

Секретаријат и пројеката унапређења наставе за све нивое образовног 

система у АП Војводини

Члан 27. Закона

4249 Остале специјализоване услуге               1.000,00     иницијална средства за остале специјализоване услуге Члан 27. Закона

4261 Административни материјал           616.000,00     средства су планирана за набавку административног материјала Члан 27. Закона

4263
Материјали за образовање и усавршавање 

запослених
      1.100.000,00     

средства су планирана за набавку стручне литературе за редовне потребе 

запослених и образовање запослених као и за друге материјале за 

образовање

Члан 27. Закона

ПЛАН НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ У 2022. ГОДИНИ



4266 Материјали за образовање, културу и спорт               1.000,00     

иницијална средства за трошкове набавке материјала за обављање 

писмене комуникације са образовним установама у АП Војводини, као и 

другим установама од значаја за рад Секретаријата и друго

Члан 27. Закона

4268
Материјали за одржавање хигијене и 

угоститељство
              1.000,00     

иницијална средства за трошкове материјала за угоститељство и хигијену у 

оквиру пројеката чији је носилац  Секретаријат 
Члан 27. Закона


