ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, УПРАВУ И
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 2014.
ГОДИНУ

Јануар 2014.

На основу члана 31. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине
Војводине за 2014. годину ("Службени лист АП Војводине" број 50/13), Покрајински секретар
за образовање, управу и националне заједнице доноси:

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 2014. годину
I Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година
Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година по Покрајинској
скупштинској одлуци о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину ("Службени
лист АП Војводине" 50/13) планирана су из:
Извори финансирања за главу 09 00:
01 00
06 00
7321

Приходи из буџета
Донације од међународних организација
Текуће донације од међународних организација
Трансфери од других нивоа власти - наменски
07 08
и ненаменски трансфери из републичког
7331
буџета јединицама локалне самоуправе
Текући трансфери од других нивоа власти
Трансфери од других нивоа власти 07 13
трансферна средства из републичког буџета за
7331
расходе за запослене у образовању
Текући трансфери од других нивоа власти
08 00
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
7441
Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица
15 00
Неутрошена средства донација из ранијих година
3117
Пренета неутрошена средства из ранијих година
56 00
Финансијска помоћ ЕУ
7323
Текући помоћи од ЕУ
Укупно за главу 09 00:

628.936.420,95 динара
10.000.000,00 динара

562.029.000,00 динара

23.512.324.000,00 динара

2.904.000,00 динара
5.958.734,95 динара
482.040,00 динара
24.722.634.195,90 динара

Извори финансирања за главу 09 01:
01 00
03 00
7711
04 00
7423
08 00
7441
13 06
3213
3115

Приходи из буџета
Социјални доприноси
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
Сопствени приходи буџетских корисника
Споредне продаје добара и услуга које врше државне
нетржишне јединице
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна
средства
Нераспоређен вишак прихода и примања или дефицит из
ранијих година
Извори новчаних средстава

Укупно за главу 09 01:
Укупно за раздео 09:

24.189.137,00 динара
300.000,00 динара
3.651.400,00 динара
825.000,00 динара
922.900,00 динара
812.900,00 динара
110.000,00 динара
29.888.437,00 динара
24.752.522.632,90 динара

II План расхода и издатака
План расхода и издатака Покрајинског секретаријата за образовање, управу и
националне заједнице утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне
Покрајине Војводине за 2014. годину ("Службени лист АП Војводине" 50/13) у укупном
износу од 24.752.522.632,90 динара приказан је у следећој табели:

Изво р
ф и н а нси ра њ а

Број по зиц ије

Економска
класификација

Функционална
класификација

Активност
Глава

Ра здео

09

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, УПРАВУ И
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Извршни и законодавни органи

111
0313 411
4111

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

66.715.740,24

66.715.740,24

Плате, додаци и накнаде запослених

66.715.740,24

66.715.740,24

66.715.740,24

66.715.740,24

12.260.642,17

12.260.642,17

7.657.256,09

7.657.256,09

7.657.256,09

7.657.256,09

4.103.018,03

4.103.018,03

4.103.018,03

4.103.018,03

500.368,05

500.368,05

500.368,05

500.368,05

01 00 Приходи из буџета

0314 412
4121

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање
01 00 Приходи из буџета

4122

Допринос за здравствено осигурање
01 00 Приходи из буџета

4123

Допринос за незапосленост
01 00 Приходи из буџета

0315 413
4131

НАКНАДЕ У НАТУРИ

1.046.556,50

1.046.556,50

Накнаде у натури

1.046.556,50

1.046.556,50

01 00 Приходи из буџета

0316 414
4141

4143

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
Исплата накнада за време одсуствовања с посла
на терет фондова
01 00 Приходи из буџета
Отпремнине и помоћи

1.046.556,50

1.046.556,50

2.000.000,00

2.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

800.000,00

800.000,00

01 00 Приходи из буџета

800.000,00

800.000,00

4144

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

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

0317 415

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

2.555.969,50

2.555.969,50

Накнаде трошкова за запослене

2.555.969,50

2.555.969,50

2.555.969,50

2.555.969,50

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ
ПОСЕБНИ РАСХОДИ

78.405,29

78.405,29

Награде запосленима и остали посебни расходи

78.405,29

78.405,29

4151

01 00 Приходи из буџета

0318 416
4161

01 00 Приходи из буџета

0319 421
4211

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
Трошкови платног промета и банкарских услуга
01 00 Приходи из буџета

4214

Услуге комуникација
01 00 Приходи из буџета

0320 422
4221

78.405,29

78.405,29

200.000,00

200.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

180.000,00

180.000,00

180.000,00

180.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

550.000,00

550.000,00

Трошкови службених путовања у земљи

550.000,00

550.000,00

550.000,00

550.000,00

01 00 Приходи из буџета

4233

Изво р
ф и н а нси ра њ а

Број по зиц ије

Економска
класификација

Функционална
класификација

Активност
Глава

Ра здео

0321 423

Назив

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Услуге образовања и усавршавања запослених
01 00 Приходи из буџета

4234

Услуге информисања
01 00 Приходи из буџета

4235

Стручне услуге
01 00 Приходи из буџета

4239

Остале опште услуге
01 00 Приходи из буџета

0322 424
4242

4261

0324 444
4442

0325 463
4631

4821

4831

4851

23.917.350,00

23.917.350,00

23.917.350,00

23.917.350,00

18.581.594,71

18.581.594,71

18.581.594,71

18.581.594,71

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

1.130.000,00

1.130.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

1.050.000,00

1.050.000,00

1.050.000,00

1.050.000,00

МАТЕРИЈАЛ
Административни материјал
Материјали за образовање и усавршавање
запослених
01 00 Приходи из буџета
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

1.000,00

1.000,00

Казне за кашњење

1.000,00

1.000,00

01 00 Приходи из буџета

1.000,00

1.000,00

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ

10.000.000,00

10.000.000,00

Текући трансфери осталим нивоима власти

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

175.000,00

175.000,00

10.000,00

10.000,00

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И
ПЕНАЛИ
Остали порези

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

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО
РЕШЕЊУ СУДОВА

260.000,00

260.000,00

Новчане казне и пенали по решењу судова

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

Обавезне таксе
Новчане казне и пенали

01 00 Приходи из буџета

0328 485

300.000,00

10.000,00

Остале специјализоване услуге

01 00 Приходи из буџета

0327 483

300.000,00

300.000,00

15.000,00

01 00 Приходи из буџета
4823

300.000,00

10.000,00

01 00 Приходи из буџета
4822

42.828.944,71

15.000,00

01 00 Приходи из буџета

0326 482

42.828.944,71

10.000,00

01 00 Приходи из буџета
4263

Укупно

Услуге образовања, културе и спорта

01 00 Приходи из буџета

0323 426

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
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

Изво р
ф и н а нси ра њ а

Број по зиц ије

Економска
класификација

Функционална
класификација

Активност
Глава

Ра здео

0329 515
5151

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

130.000,00

130.000,00

Нематеријална имовина

130.000,00

130.000,00

130.000,00

130.000,00

139.977.258,41

139.977.258,41

139.977.258,41

139.977.258,41

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

1.000.000,00

1.000.000,00

Остале текуће дотације и трансфери

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

01 00 Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 111
01 00 Приходи из буџета

Укупно за функцију 111

Општи послови по питању рада

412
0330 465
4651

01 00 Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 412
01 00 Приходи из буџета

Укупно за функцију 412

Верске и остале услуге заједнице

840
0331 481
1
1

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
За рад националних савета националних мањина

12.904.000,00

56.700.000,00

126.028.039,00
56.700.000,00

56.700.000,00

56.700.000,00

22.424.039,00

22.424.039,00

01 00 Приходи из буџета

22.424.039,00

22.424.039,00

3

За етничке заједнице

32.000.000,00

32.000.000,00

3

01 00 Приходи из буџета

32.000.000,00

32.000.000,00

2
2

4

01 00 Приходи из буџета

113.124.039,00

За цркве и верске заједнице

За наставак "Декаде инклузије Рома"

4

01 00 Приходи из буџета

4

06 00 Донације од међународних организација

4

08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица

4819
1
1
2

Дотације осталим непрофитним институцијама
За рад националних савета националних мањина

01 00 Приходи из буџета
За цркве и верске заједнице

2.000.000,00

12.904.000,00

14.904.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

2.904.000,00

2.904.000,00

12.904.000,00

126.028.039,00

2.000.000,00

113.124.039,00

2.000.000,00

56.700.000,00

56.700.000,00

56.700.000,00

56.700.000,00

22.424.039,00

22.424.039,00

2

01 00 Приходи из буџета

22.424.039,00

22.424.039,00

3

За етничке заједнице

32.000.000,00

32.000.000,00

3

01 00 Приходи из буџета

32.000.000,00

32.000.000,00

4
4

За наставак "Декаде инклузије Рома"

01 00 Приходи из буџета

4

06 00 Донације од међународних организација

4

08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица

01 00 Приходи из буџета
06 00 Донације од међународних организација
08 00 Добровољни трансфери од физичких и
правних лица

2.000.000,00

12.904.000,00

2.000.000,00

14.904.000,00
2.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

2.904.000,00

2.904.000,00

113.124.039,00

113.124.039,00
10.000.000,00

10.000.000,00

2.904.000,00

2.904.000,00

Изво р
ф и н а нси ра њ а

Број по зиц ије

Економска
класификација

Функционална
класификација

Активност
Глава

Ра здео

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

Извори финансирања за функцију 840
01 00 Приходи из буџета

113.124.039,00

06 00 Донације од међународних организација
08 00 Добровољни трансфери од физичких и
правних лица

Укупно за функцију 840

113.124.039,00

113.124.039,00
10.000.000,00

10.000.000,00

2.904.000,00

2.904.000,00

12.904.000,00

126.028.039,00

Предшколско и основно образовање

910
0332 463

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ

1

Припремни предшколски програм

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

1

4631

Текући трансфери осталим нивоима власти

1

Припремни предшколски програм

1

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

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

562.029.000,00

562.029.000,00

562.029.000,00

562.029.000,00

562.029.000,00

562.029.000,00

562.029.000,00

562.029.000,00

562.029.000,00

562.029.000,00

562.029.000,00

562.029.000,00

562.029.000,00

562.029.000,00

562.029.000,00

562.029.000,00

562.029.000,00

562.029.000,00

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

Укупно за функцију 910

Образовање некласификовано на другом месту

980
0333 411
4111

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

46.417.281,15

46.417.281,15

Плате, додаци и накнаде запослених

46.417.281,15

46.417.281,15

46.417.281,15

46.417.281,15

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА

8.308.693,33

8.308.693,33

Допринос за пензијско и инвалидско осигурање

5.105.900,92

5.105.900,92

01 00 Приходи из буџета

0334 412
4121

01 00 Приходи из буџета
4122

Допринос за здравствено осигурање
01 00 Приходи из буџета

4123

Допринос за незапосленост
01 00 Приходи из буџета

0335 413
4131

4141

4143

2.854.662,80

2.854.662,80

348.129,61

348.129,61

348.129,61

348.129,61

552.957,00

552.957,00

Накнаде у натури

552.957,00

552.957,00

552.957,00

552.957,00

1.249.000,00

1.249.000,00

700.000,00

700.000,00

700.000,00

700.000,00

469.000,00

469.000,00

469.000,00

469.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
Исплата накнада за време одсуствовања с посла
на терет фондова
01 00 Приходи из буџета
Отпремнине и помоћи
01 00 Приходи из буџета

4144

5.105.900,92
2.854.662,80

НАКНАДЕ У НАТУРИ
01 00 Приходи из буџета

0336 414

5.105.900,92
2.854.662,80

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

4151

Изво р
ф и н а нси ра њ а

Број по зиц ије

Економска
класификација

Функционална
класификација

Активност
Глава

Ра здео

0337 415

Назив

4161

4214

931.504,00

Накнаде трошкова за запослене

931.504,00

931.504,00

931.504,00

931.504,00

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ
ПОСЕБНИ РАСХОДИ

39.202,64

39.202,64

Награде запосленима и остали посебни расходи

39.202,64

39.202,64

39.202,64

39.202,64

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

585.004,30

585.004,30

Услуге комуникација

554.004,30

554.004,30

554.004,30

554.004,30

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

01 00 Приходи из буџета
4216

Закуп имовине и опреме
01 00 Приходи из буџета

4219

Остали трошкови
01 00 Приходи из буџета

0340 422
4221

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

526.256,00

120.756,00

647.012,00

Трошкови службених путовања у земљи

526.256,00

120.756,00

647.012,00

01 00 Приходи из буџета

526.256,00

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

0341 423
4231

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Административне услуге
01 00 Приходи из буџета

4232

Компјутерске услуге
01 00 Приходи из буџета

4233

Услуге образовања и усавршавања запослених
01 00 Приходи из буџета

4234

Услуге информисања
01 00 Приходи из буџета

Стручне услуге
01 00 Приходи из буџета

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година
4239
Остале опште услуге
01 00 Приходи из буџета

0342 424
4242

24.849.283,39

4261

26.256,00
26.209.897,39

19.000,00

19.000,00

19.000,00

19.000,00

170.000,00

170.000,00

170.000,00

170.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

827.432,76

1.015.614,00

827.432,76

827.432,76
588.181,24

23.482.850,63

1.843.046,76
588.181,24

427.432,76

427.432,76

345.000,00

23.827.850,63

23.482.850,63

23.482.850,63
345.000,00

345.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

6.000,00

6.000,00

5.000,00

5.000,00

Остале специјализоване услуге
МАТЕРИЈАЛ
Административни материјал
01 00 Приходи из буџета

5.000,00

5.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Материјали за образовање и усавршавање
запослених
01 00 Приходи из буџета

1.000,00

1.032.351,24

68.351,24

1.100.702,48

30.351,24

68.351,24

98.702,48

30.351,24

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година
56 00 Финансијска помоћ ЕУ
4263

26.256,00
1.360.614,00

Услуге образовања, културе и спорта

01 00 Приходи из буџета

0343 426

94.500,00

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
01 00 Приходи из буџета

4249

526.256,00
94.500,00

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година
56 00 Финансијска помоћ ЕУ
4235

Укупно

931.504,00

01 00 Приходи из буџета

0339 421

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
01 00 Приходи из буџета

0338 416

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих неутрошених
средстава

30.351,24
40.000,00
28.351,24

40.000,00
28.351,24

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

Изво р
ф и н а нси ра њ а

Број по зиц ије

Економска
класификација

Функционална
класификација

Активност
Глава

Ра здео

4266

Назив

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

0344 444
4441

4727

2.000,00
5.000,00

Негативне курсне разлике

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

3.300.000,00

3.300.000,00

3.300.000,00

3.300.000,00

3.300.000,00

3.300.000,00

15.000,00

15.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО
РЕШЕЊУ СУДОВА

25.000,00

25.000,00

Новчане казне и пенали по решењу судова

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

2.000.000,00

2.000.000,00

Нематеријална имовина

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

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

4822

Обавезне таксе
01 00 Приходи из буџета

4823

Новчане казне и пенали
01 00 Приходи из буџета

0347 483
4831

01 00 Приходи из буџета

0348 515
5151

2.000,00

2.000,00

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

4821

2.000,00

Укупно

5.000,00

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
ИЗ БУЏЕТА

0346 482

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
01 00 Приходи из буџета

0345 472

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих неутрошених
средстава

01 00 Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 980
01 00 Приходи из буџета

89.842.533,05

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

Укупно за функцију 980

89.842.533,05

89.842.533,05
1.067.681,24

1.067.681,24

482.040,00

482.040,00

1.549.721,24

91.392.254,29

Пројекат "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини"

01

Извршни и законодавни органи

111
0349 422
4221

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

150.000,00

150.000,00

Трошкови службених путовања у земљи

150.000,00

150.000,00

01 00 Приходи из буџета

0350 423
4234

150.000,00

150.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

9.230.000,00

9.230.000,00

Услуге информисања

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

3.230.000,00

3.230.000,00

3.230.000,00

3.230.000,00

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ

2.800.000,00

2.800.000,00

Текући трансфери осталим нивоима власти

2.800.000,00

2.800.000,00

2.800.000,00

2.800.000,00

01 00 Приходи из буџета
4239

Остале опште услуге
01 00 Приходи из буџета

0351 463
4631

01 00 Приходи из буџета

Изво р
ф и н а нси ра њ а

Број по зиц ије

Економска
класификација

Функционална
класификација

Активност
Глава

Ра здео

0352 481
4819

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

13.500.000,00

13.500.000,00

Дотације осталим непрофитним институцијама

13.500.000,00

13.500.000,00

13.500.000,00

13.500.000,00

25.680.000,00

25.680.000,00

25.680.000,00

25.680.000,00

01 00 Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 111
01 00 Приходи из буџета

Укупно за функцију 111

Извори финансирања за активност Пројекат "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини"
01 00 Приходи из буџета

Укупно за активност Пројекат "Афирмација мултикултурализма и
толеранције у Војводини"

25.680.000,00

25.680.000,00

25.680.000,00

25.680.000,00

Пројекат "Реформа и развој покрајинске управе"

02

Извршни и законодавни органи

111
0353 421
4211

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

4.000,00

4.000,00

Трошкови платног промета и банкарских услуга

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

38.000,00

38.000,00

Трошкови службених путовања у земљи

38.000,00

38.000,00

01 00 Приходи из буџета

0354 422
4221

01 00 Приходи из буџета

0355 423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

4233

Услуге образовања и усавршавања запослених
01 00 Приходи из буџета

4234

Услуге информисања
01 00 Приходи из буџета

4235

Стручне услуге
01 00 Приходи из буџета

4239

Остале опште услуге
01 00 Приходи из буџета

0356 426
4261

4441

4819

5151

100.000,00

100.000,00

100.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

781.800,00

781.800,00

781.800,00

781.800,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

15.600,00

15.600,00

15.600,00

15.600,00

15.600,00

15.600,00

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

800,00

800,00

Негативне курсне разлике

800,00

800,00

800,00

800,00

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

80.000,00

80.000,00

Дотације осталим непрофитним институцијама

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

2.000.000,00

2.000.000,00

Нематеријална имовина

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

3.320.200,00

3.320.200,00

3.320.200,00

3.320.200,00

01 00 Приходи из буџета

0359 515

100.000,00

МАТЕРИЈАЛ

01 00 Приходи из буџета

0358 481

38.000,00
1.181.800,00

Административни материјал
01 00 Приходи из буџета

0357 444

38.000,00
1.181.800,00

01 00 Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 111
01 00 Приходи из буџета

Укупно за функцију 111

Изво р
ф и н а нси ра њ а

Број по зиц ије

Економска
класификација

Функционална
класификација

Активност
Глава

Ра здео

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

Извори финансирања за активност Пројекат "Реформа и развој покрајинске управе"
01 00 Приходи из буџета

3.320.200,00

3.320.200,00

Укупно за активност Пројекат "Реформа и развој покрајинске управе"

3.320.200,00

3.320.200,00

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ

16.301.861.455,00

16.301.861.455,00

Текући трансфери осталим нивоима власти

16.266.204.875,00

16.266.204.875,00

7.404.875,00

7.404.875,00

16.258.800.000,00

16.258.800.000,00

35.656.580,00

35.656.580,00

Основно образовање

03

Предшколско и основно образовање

910
0360 463
4631

01 00 Приходи из буџета
07 13 Трансфери од других нивоа властитрансферна средства из републичког буџета за
расходе за запослене у образовању
4632
Капитални трансфери осталим нивоима власти
01 00 Приходи из буџета

0361 481
4819

35.656.580,00

35.656.580,00

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

4.002.825,00

4.002.825,00

Дотације осталим непрофитним институцијама

4.002.825,00

4.002.825,00

4.002.825,00

4.002.825,00

01 00 Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 910
01 00 Приходи из буџета
07 13 Трансфери од других нивоа властитрансферна средства из републичког буџета за
расходе за запослене у образовању

Укупно за функцију 910

47.064.280,00

47.064.280,00

16.258.800.000,00

16.258.800.000,00

16.305.864.280,00

16.305.864.280,00

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

Укупно за активност Основно образовање

47.064.280,00

47.064.280,00

16.258.800.000,00

16.258.800.000,00

16.305.864.280,00

16.305.864.280,00

Средње образовање

04

Средње образовање

920
0362 463
4631

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ

7.051.405.297,49

1.237.600,00

7.052.642.897,49

Текући трансфери осталим нивоима власти

7.046.155.297,49

1.237.600,00

7.047.392.897,49

01 00 Приходи из буџета
07 13 Трансфери од других нивоа властитрансферна средства из републичког буџета за
расходе за запослене у образовању
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година
4632
Капитални трансфери осталим нивоима власти
01 00 Приходи из буџета

16.665.297,49

16.665.297,49

7.029.490.000,00

7.029.490.000,00

1.237.600,00

1.237.600,00

5.250.000,00

5.250.000,00

5.250.000,00

5.250.000,00

Изво р
ф и н а нси ра њ а

Број по зиц ије

Економска
класификација

Функционална
класификација

Активност
Глава

Ра здео

0363 472

Назив

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

2.406.400,00

2.406.400,00

2.406.400,00

2.406.400,00

2.406.400,00

2.406.400,00

4.012.813,00

1.247.053,71

5.259.866,71

4.012.813,00

1.247.053,71

5.259.866,71

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих неутрошених
средстава

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
ИЗ БУЏЕТА

4727

Накнаде из буџета за образовање, културу,
науку и спорт
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
0364 481
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
4819

Дотације осталим непрофитним институцијама
01 00 Приходи из буџета

4.012.813,00

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

4.012.813,00
1.247.053,71

1.247.053,71

Извори финансирања за функцију 920
01 00 Приходи из буџета
07 13 Трансфери од других нивоа властитрансферна средства из републичког буџета за
расходе за запослене у образовању

25.928.110,49

25.928.110,49

7.029.490.000,00

7.029.490.000,00

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

Укупно за функцију 920

7.055.418.110,49

4.891.053,71

4.891.053,71

4.891.053,71

7.060.309.164,20

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

25.928.110,49

25.928.110,49

7.029.490.000,00

7.029.490.000,00

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

Укупно за активност Средње образовање

7.055.418.110,49

4.891.053,71

4.891.053,71

4.891.053,71

7.060.309.164,20

Ученички стандард

05

Помоћне услуге образовању

960
0365 463
4631

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ

407.034.000,00

407.034.000,00

Текући трансфери осталим нивоима власти

407.034.000,00

407.034.000,00

01 00 Приходи из буџета

183.000.000,00

183.000.000,00

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

224.034.000,00

224.034.000,00

01 00 Приходи из буџета

183.000.000,00

183.000.000,00

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

224.034.000,00

224.034.000,00

407.034.000,00

407.034.000,00

01 00 Приходи из буџета

183.000.000,00

183.000.000,00

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

224.034.000,00

224.034.000,00

407.034.000,00

407.034.000,00

Извори финансирања за функцију 960

Укупно за функцију 960
Извори финансирања за активност Ученички стандард

Укупно за активност Ученички стандард

Изво р
ф и н а нси ра њ а

Број по зиц ије

Економска
класификација

Функционална
класификација

Активност
Глава

Ра здео

0901

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

Индиректни корисници у области образовања
Образовање некласификовано на другом месту

980
0366 411
4111

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

12.684.996,00

200.000,00

12.884.996,00

Плате, додаци и накнаде запослених

12.684.996,00

200.000,00

12.884.996,00

01 00 Приходи из буџета

12.684.996,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
0367 412
ПОСЛОДАВЦА
4121

Допринос за пензијско и инвалидско осигурање
01 00 Приходи из буџета

12.684.996,00
100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

2.270.614,00

35.800,00

2.306.414,00

1.395.350,00

22.000,00

1.417.350,00

1.395.350,00

1.395.350,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

11.000,00

11.000,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства
4122
Допринос за здравствено осигурање

11.000,00

11.000,00

12.300,00

792.427,00

01 00 Приходи из буџета

780.127,00
780.127,00

780.127,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

6.150,00

6.150,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства
4123
Допринос за незапосленост

6.150,00

6.150,00

1.500,00

96.637,00

01 00 Приходи из буџета

95.137,00
95.137,00

95.137,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

750,00

750,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства
НАКНАДЕ У НАТУРИ
0368 413

750,00

750,00

4131

Накнаде у натури
01 00 Приходи из буџета

235.400,00

40.000,00

275.400,00

235.400,00

40.000,00

275.400,00

235.400,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
0369 414
4141

Исплата накнада за време одсуствовања с посла
на терет фондова
01 00 Приходи из буџета

235.400,00
30.000,00

30.000,00

10.000,00

10.000,00

620.000,00

610.000,00

1.230.000,00

90.000,00

300.000,00

390.000,00

90.000,00

03 00 Социјални доприноси

90.000,00
300.000,00

300.000,00

130.000,00

500.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

100.000,00

100.000,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства
4144
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или
чланова уже породице и друге помоћи
запосленом
01 00 Приходи из буџета

30.000,00

30.000,00

180.000,00

340.000,00

4143

Отпремнине и помоћи
01 00 Приходи из буџета

370.000,00
370.000,00

160.000,00

370.000,00

160.000,00

160.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

150.000,00

150.000,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

30.000,00

30.000,00

4151

Изво р
ф и н а нси ра њ а

Број по зиц ије

Економска
класификација

Функционална
класификација

Активност
Глава

Ра здео

0370 415

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих неутрошених
средстава

446.271,00

40.000,00

486.271,00

Накнаде трошкова за запослене

446.271,00

40.000,00

486.271,00

446.271,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ
0371 416
ПОСЕБНИ РАСХОДИ
Награде запосленима и остали посебни расходи
01 00 Приходи из буџета

4211

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
Трошкови платног промета и банкарских услуга
01 00 Приходи из буџета

446.271,00
10.000,00

10.000,00

30.000,00

30.000,00

160.000,00

150.000,00

310.000,00

160.000,00

150.000,00

310.000,00

160.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

0372 421

Укупно

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
01 00 Приходи из буџета

4161

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

160.000,00
150.000,00

150.000,00

830.830,00

495.000,00

1.325.830,00

98.710,00

50.000,00

148.710,00

98.710,00

98.710,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

20.000,00

20.000,00

08 00 Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства
4214
Услуге комуникација

10.000,00

10.000,00

20.000,00

20.000,00

200.000,00

590.000,00

01 00 Приходи из буџета

390.000,00
390.000,00

390.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

150.000,00

150.000,00

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

50.000,00

50.000,00

30.000,00

190.000,00

01 00 Приходи из буџета

160.000,00
160.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника
4216

Закуп имовине и опреме
01 00 Приходи из буџета

160.000,00

01 00 Приходи из буџета

22.120,00

4221

200.000,00

360.000,00

160.000,00

160.000,00

40.000,00

40.000,00

15.000,00

37.120,00

160.000,00

22.120,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

0373 422

30.000,00

160.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника
08 00 Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
4219
Остали трошкови

160.000,00
30.000,00

22.120,00
15.000,00

15.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

700.000,00

705.000,00

1.405.000,00

Трошкови службених путовања у земљи

500.000,00

485.000,00

985.000,00

01 00 Приходи из буџета

500.000,00

500.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

360.000,00

360.000,00

08 00 Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства
4222
Трошкови службених путовања у иностранство

25.000,00

25.000,00

100.000,00

100.000,00

220.000,00

420.000,00

01 00 Приходи из буџета

200.000,00
200.000,00

200.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

100.000,00

100.000,00

08 00 Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

80.000,00

80.000,00

40.000,00

40.000,00

4231

Изво р
ф и н а нси ра њ а

Број по зиц ије

Економска
класификација

Функционална
класификација

Активност
Глава

Ра здео

0374 423

Назив

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Административне услуге
01 00 Приходи из буџета

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

2.529.000,00

1.020.000,00

3.549.000,00

120.000,00

50.000,00

170.000,00

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих неутрошених
средстава

120.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника
4232

Компјутерске услуге
01 00 Приходи из буџета

300.000,00

120.000,00
50.000,00

50.000,00

110.000,00

410.000,00

300.000,00

300.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

80.000,00

80.000,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства
4233
Услуге образовања и усавршавања запослених

30.000,00

30.000,00

60.000,00

180.000,00

01 00 Приходи из буџета

120.000,00
120.000,00

120.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

30.000,00

30.000,00

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

30.000,00

30.000,00

450.000,00

890.000,00

01 00 Приходи из буџета

440.000,00
440.000,00

440.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

400.000,00

400.000,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства
4235
Стручне услуге

50.000,00

50.000,00

50.000,00

1.190.000,00

01 00 Приходи из буџета

1.140.000,00
1.140.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника
4236

Услуге за домаћинство и угоститељство
01 00 Приходи из буџета

160.000,00

1.140.000,00
50.000,00

50.000,00

190.000,00

350.000,00

160.000,00

160.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

120.000,00

120.000,00

08 00 Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства
4237
Репрезентација

40.000,00

40.000,00

30.000,00

30.000,00

20.000,00

110.000,00

01 00 Приходи из буџета

90.000,00
90.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника
4239

Остале опште услуге
01 00 Приходи из буџета

159.000,00

90.000,00
20.000,00

20.000,00

90.000,00

249.000,00

159.000,00

159.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

30.000,00

30.000,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
0375 424

60.000,00

60.000,00

4242

Услуге образовања, културе и спорта
01 00 Приходи из буџета

1.702.380,00

1.240.000,00

2.942.380,00

1.702.380,00

1.240.000,00

2.942.380,00

1.702.380,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника
08 00 Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
0376 425
4251

Текуће поправке и одржавање зграда и објеката
01 00 Приходи из буџета

1.702.380,00
725.000,00

725.000,00

480.000,00

480.000,00

35.000,00

35.000,00

410.000,00

130.000,00

540.000,00

230.000,00

65.000,00

295.000,00

230.000,00

230.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

40.000,00

40.000,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

25.000,00

25.000,00

Изво р
ф и н а нси ра њ а

Број по зиц ије

Економска
класификација

Функционална
класификација

Активност
Глава

Ра здео

4252

Назив

Текуће поправке и одржавање опреме
01 00 Приходи из буџета

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих неутрошених
средстава

180.000,00

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

65.000,00

245.000,00

180.000,00

180.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

40.000,00

40.000,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства
МАТЕРИЈАЛ
0377 426

25.000,00

25.000,00

1.089.646,00

710.000,00

1.799.646,00

160.000,00

150.000,00

310.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

100.000,00

100.000,00

08 00 Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства
4263
Материјали за образовање и усавршавање
запослених
01 00 Приходи из буџета

20.000,00

20.000,00

30.000,00

30.000,00

60.000,00

290.000,00

4261

Административни материјал
01 00 Приходи из буџета

160.000,00

230.000,00

160.000,00

230.000,00

230.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

50.000,00

50.000,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства
4264
Материјали за саобраћај

10.000,00

10.000,00

110.000,00

310.000,00

01 00 Приходи из буџета

200.000,00
200.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника
08 00 Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
4266
Материјали за образовање, културу и спорт
01 00 Приходи из буџета

240.000,00

200.000,00
70.000,00

70.000,00

40.000,00

40.000,00

160.000,00

400.000,00

240.000,00

240.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

100.000,00

100.000,00

08 00 Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства
4268
Материјали за одржавање хигијене и
угоститељство
01 00 Приходи из буџета

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

110.000,00

269.646,00

159.646,00
159.646,00

159.646,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

60.000,00

60.000,00

08 00 Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства
4269
Материјали за посебне намене

20.000,00

20.000,00

30.000,00

30.000,00

120.000,00

220.000,00

120.000,00

120.000,00

01 00 Приходи из буџета

100.000,00
100.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

0378 444
4441

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

20.000,00

2.000,00

22.000,00

Негативне курсне разлике

10.000,00

2.000,00

12.000,00

01 00 Приходи из буџета

10.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника
4442

100.000,00

10.000,00
2.000,00

2.000,00

Казне за кашњење

10.000,00

10.000,00

01 00 Приходи из буџета

10.000,00

10.000,00

Изво р
ф и н а нси ра њ а

Број по зиц ије

Економска
класификација

Функционална
класификација

Активност
Глава

Ра здео

0379 482
4821

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих неутрошених
средстава

70.000,00

51.500,00

121.500,00

Остали порези

50.000,00

41.500,00

91.500,00

50.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника
08 00 Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
4822
Обавезне таксе
01 00 Приходи из буџета

10.000,00

Новчане казне и пенали
01 00 Приходи из буџета

10.000,00

5.000,00

15.000,00
10.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

15.000,00
10.000,00

5.000,00

5.000,00

10.000,00

30.000,00

40.000,00

Новчане казне и пенали по решењу судова

10.000,00

30.000,00

40.000,00

10.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника
МАШИНЕ И ОПРЕМА

5121

1.500,00
40.000,00

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО
РЕШЕЊУ СУДОВА
01 00 Приходи из буџета

0381 512

1.500,00
40.000,00

10.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

4831

50.000,00

10.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

0380 483

Укупно

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

4823

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Опрема за саобраћај
01 00 Приходи из буџета

10.000,00
30.000,00

30.000,00

350.000,00

215.000,00

565.000,00

50.000,00

50.000,00

100.000,00

50.000,00

50.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

20.000,00

20.000,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства
5122
Административна опрема

30.000,00

30.000,00

85.000,00

235.000,00

01 00 Приходи из буџета

150.000,00
150.000,00

150.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

50.000,00

50.000,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства
5126
Опрема за образовање, науку, културу и спорт

35.000,00

35.000,00

80.000,00

230.000,00

01 00 Приходи из буџета

150.000,00
150.000,00

150.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

50.000,00

50.000,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
0382 515

30.000,00

30.000,00

60.000,00

25.000,00

85.000,00

60.000,00

25.000,00

85.000,00

5151

Нематеријална имовина
01 00 Приходи из буџета

60.000,00

60.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

10.000,00

10.000,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

15.000,00

15.000,00

Извори финансирања за функцију 980
01 00 Приходи из буџета

24.189.137,00

03 00 Социјални доприноси

24.189.137,00
300.000,00

300.000,00

3.651.400,00

3.651.400,00

08 00 Добровољни трансфери од физичких и
правних лица

825.000,00

825.000,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

922.900,00

922.900,00

5.699.300,00

29.888.437,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

Укупно за функцију 980

24.189.137,00

Изво р
ф и н а нси ра њ а

Број по зиц ије

Економска
класификација

Функционална
класификација

Активност
Глава

Ра здео

Извори финансирања за главу

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

0901

01 00 Приходи из буџета

24.189.137,00

03 00 Социјални доприноси

24.189.137,00
300.000,00

300.000,00

3.651.400,00

3.651.400,00

08 00 Добровољни трансфери од физичких и
правних лица

825.000,00

825.000,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

922.900,00

922.900,00

5.699.300,00

29.888.437,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

Свега за главу 0901

24.189.137,00

Извори финансирања за раздео 09
01 00 Приходи из буџета

653.125.557,95

03 00 Социјални доприноси

653.125.557,95
300.000,00

300.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

3.651.400,00

3.651.400,00

06 00 Донације од међународних организација

10.000.000,00

10.000.000,00

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

562.029.000,00

562.029.000,00

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

23.512.324.000,00

23.512.324.000,00

08 00 Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година
56 00 Финансијска помоћ ЕУ

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 09

24.727.478.557,95

3.729.000,00

3.729.000,00

922.900,00

922.900,00

5.958.734,95

5.958.734,95

482.040,00

482.040,00

25.044.074,95

24.752.522.632,90

Раздео 9
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Функционална класификација - 111
Извршни и законодавни органи
Извори финансирања за функционалну класификацију 111
01 00 Приходи из буџета
Укупно за функционалну класификацију 111:

139.977.258,41 динара
139.977.258,41 динaра

Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице у складу са
Законом обавља поверене послове државне управе, који су законом поверени органима
АП Војводине у области правосудног испита, државног стручног испита, судских тумача.
Правосудни испит
Решења о одборима за полагање правосудног испита донета су на основу члана 21.
Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“ бр.
40/2012-пречишћен текст), у вези са чланом 6. Закона о правосудном испиту („Сл.
гласник РС“ број 16/97) и чланом 77. Закона о утврђивању надлежности Аутономне
покрајине Војводине („Сл гласник РС“ број 99/2009 и Одлука УС РС број IУз-353/2009 67/2012-5).
Државни стручни испит
Испитне комисије за полагање државног стручног испита за кандидате са средњим
и високим образовањем образоване су на основу члана 78. Закона о утврђивању
надлежности Аутономне покрајине Војводине (″Сл. гласник РС″ бр. 99/2009 и Одлука УС РС
број IУз-353/2009 - 67/2012-5), у коме је наведено да АП Војводина, преко својих органа, у
складу са прописима који уређују полагање државног стручног испита за рад у органима
државне управе, за запослене на територији АП Војводине образује испитне комисије и
организује полагање државног стручног испита. Ови послови врше се као поверени.
Чланом 50. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени
лист АПВ“ бр. 40/2012-пречишћен текст) утврђено је да Покрајински секретаријат за
образовање , управу и националне заједнице обавља поверене послове државне управе,
између осталих и у области државног стручног испита и на основу члана 9. и 10. Уредбе о
програму и начину полагања државног стручног испита ("Службени гласник РС", број
16/09), покрајински секретар за образовање, управу и националне заједнице доноси
решења о образовању испитних комисија. Испитну комисију за полагање државног
стручног испита за кандидате са средњим образовањем чине председник комисије,
заменик председника комисије, секретар комисије, два члана комисије и четири
испитивача.
Језички испит-испит из страног језика и језика мањинских националних заједница
Чланом 50. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“
бр. 40/2012-пречишћен текст) утврђено је да Покрајински секретаријат за образовање,
управу и националне заједнице у складу са законом и Статутом, обавља послове
покрајинске управе који се односе на уређивање провере знања језика који се користе у
раду органа и организација покрајинске управе. Покрајинском скупштинском одлуком о
испиту из страног језика и језика националне мањине за рад у органима управе
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(„Службени лист АПВ“ број 14/03, 2/06, 18/09-назив акта), установљен је испит као начин
провере знања страног језика и језика мањинских националних заједница за рад у
органима локалне самоуправе и органима покрајинске управе. Поступак полагања испита
регулисан је Правилником о начину провере знања из страног језика и језика националне
мањине управе („Службени лист АПВ“ број 6/04).
Судски тумачи-испит за проверу знања језика кандидата за сталне судске преводиоце
Законом о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине (″Сл. гласник РС″ бр.
99/2009 и Одлука УС РС број IУз-353/2009 - 67/2012-5) кроз члан 79. утврђена је
надлежност АП Војводине, да преко својих органа, у складу са прописима о сталним
судским тумачима поставља и разрешава сталне судске тумаче за подручје судова на
теритирији АП Војводине и води регистар сталних судских тумача за територију АП
Војводине. Ставом 2. овог члана прописано је да се ови послови врше као поверени.
Чланом 50. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“
бр. 40/2012-пречишћен текст) утврђено је да Покрајински секретаријат за образовање ,
управу и националне заједнице обавља поверене послове државне управе, између
осталих и у области судских тумача.
Постављење, разрешење и вођење регистра сталних судских тумача врши се у складу са
Правилником о сталним судским тумачима (″Сл. гласник РС″ бр. 35/2012).
Текући издаци:
Захтев за текуће издатке у износу од укупно 139.977.258,41 динара односе се на
планирана средства која су неопходна за вршење постојећих надлежности, за које је
основан овај Секретаријат.
Планирана средства односе се на текуће издатке за редовне потребе рада Секретаријата
према следећој економској класификацији:
Позиција 313
Економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – 66.715.740,24
динара
•

Економска класификација 4111 – Плате, додаци и накнаде запослених – 66.715.740,24
динара
01 00 Приходи из буџета – 66.715.740,24 динара

Средства у износу од 66.715.740,24 динара из извора финансирања 01 00 - Приходи из
буџета планирана су за плате, додатке и накнаде запослених у складу са важећим прописима.
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Позиција 314
Економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца – 12.260.642,17
динара
•

Економска класификација 4121 - Допринос за пензијско и инвалидско осигурање –
7.657.256,09 динара
01 00 Приходи из буџета – 7.657.256,09 динара

Износ у висини од 7.657.256,09 динара из извора финансирања 01 00 - Приходи из
буџета планирана су у складу са прописаним доприносима за пензијско и инвалидско
осигурање на плате запослених, које се обрачунавају на терет послодавца.
• Економска класификација 4122 - Допринос за здравствено осигурање – 4.103.018,03
динара
01 00 Приходи из буџета – 4.103.018,03 динара
Износ у висини од 4.103.018,03 динара из извора финансирања 01 00 - Приходи из
буџета планирана су у складу са прописанoм стопом доприноса за здравствено осигурање, којa се
обрачунава на бруто основицу плате.
•

Економска класификација 4123 - Допринос за незапосленост – 500.368,05 динара
01 00 Приходи из буџета – 500.368,05 динара

Износ у висини од 500.368,03 динара из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета
планира се на име доприноса за незапосленост по прописаној стопи.
Позиција 315
Економска класификација 413 - Накнаде у натури – 1.046.556,50 динара
•

Економска класификација 4131 - Накнаде у натури – 1.046.556,50 динара
01 00 Приходи из буџета – 1.046.556,50 динара

Планирани износ из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета у износу од
1.046.556,50 динара служиће првенствено за трошкове набавке маркица за превоз у градском,
приградском и међумесном саобраћају за долазак и одлазак на посао, али и за остале предвиђене
накнаде у натури попут поклона за Нову годину за децу запослених радника у секретаријату и
друге накнаде у натури.
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Позиција 316
Економска класификација 414 - Социјална давања запосленима – 2.000.000,00 динара
•

Економска класификација 4141 - Исплата накнада за време одсуствовања са посла на
терет фондова – 1.000.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета – 1.000.000,00 динара

Планирани износ из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета у висини од
1.000.000,00 динара намењен је за исплату накнада за време одсуствовања са посла, односно
боловање преко 30 дана, породиљско боловање, инвалидност рада другог степена и друго.
• Економска класификација 4143 - Отпремнине и помоћи – 800.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета – 800.000,00 динара
Средства за отпремнине и помоћи која се исплаћују у случају одласка у пензију, смрти
запосленог или члана уже породице, планирана су из извора финансирања 01 00 - Приходи из
буџета у висини од 800.000,00 динара.
•

Економска класификација 4144 - Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана
уже породице и друге помоћи запосленом – 200.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета – 200.000,00 динара

Износ средстава предвиђен за помоћ у медицинском лечењу запослених или чланова
уже породице и друге помоћи запосленом из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета
износи 200.000,00 динара.
Позиција 317
Економска класификација 415 – Накнаде трошкова за запослене -2.555.969,50 динара
•

Економска класификација 4151 – Накнаде трошкова за запослене – 2.555.969,50 динара
01 00 Приходи из буџета – 2.555.969,50 динара

У оквиру средстава накнаде за запослене планиране су исплате у висини од укупно
2.555.969,50 динара из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета, које се односе на превоз
запослених на посао и са посла, а који накнаду за превоз примају у готовини, као и друге накнаде.
Позиција 318
Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи – 78.405,29
динара
•

Економска класификација 4161 – Награде запосленима и остали посебни расходи –
78.405,29 динара
01 00 Приходи из буџета – 78.405,29 динара

Средства у износу од 78.405,29 планирана су за награде запосленима - јубиларне наградеза запосленe који то право стичу у 2014. годинии и остале расходе.
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Позиција 319
Економска класификација 421 - Стални трошкови – 200.000,00 динара
•

Економска класификација 4211 - Трошкови платног промета и банкарских услуга –
20.000,00
01 00 Приходи из буџета – 20.000,00 динара

Средства у износу од 20.000,00 динара планирана су за исплату трошкова платног промета,
односно трошкова банкарских услуга и платног промета.
•

Економска класификација 4214 - Услуге комуникација – 180.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета – 180.000,00 динара

За услуге комуникација, које се односе на трошкове телефона, поште, телефакса,
интернет и слично, предвиђено је из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета 180.000,00
динара.
Позиција 320
Економска класификација 422 - Трошкови путовања – 550.000,00 динара
•

Економска класификација 4221 - Трошкови службених путовања у земљи – 550.000,00
динара
01 00 Приходи из буџета – 550.000,00 динара

Средства у износу од 550.000,00 динара односе се на исплату дневница, трошкова
превоза, смештаја на службеном путу у земљи, коришћења сопственог возила и остале трошкове
пословних путовања у земљи.
Позиција 321
Економска класификација 423 - Услуге по уговору – 42.828.944,71 динара
•

Економска класификација 4233 - Услуге образовања и усавршавања запослених –
300.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета – 300.000,00 динара

Износ од 300.000,00 динара планиран је из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета и то
за стручно усавршавање и образовање запослених и за плаћање стручних услуга за потребе
запослених (курсеви, страни језици,семинари и др.).
•

Економска класификација 4234 - Услуге информисања – 23.917.350,00 динара
01 00 Приходи из буџета – 23.917.350,00 динара

Из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета укупно планирана средства износе
23.917.350,00 динара.
Од планираних средстава износ од 23.417.350,00 динара користиће се за услуге штампања
Службеног листа АП Војводине, чије се комплетно припремање врши у Секретаријату. Накнада
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трошкова за услуге штампања врши се за сваки одштампан број службеног листа и то на српском
језику и на језицима националних мањина који су у службеној употреби у АП Војводини.
Планирана средства у износу од 500.000,00 динара користиће се за плаћање услуга у вези
информисања јавности за текуће потребе Секретаријата и друго.
•

Економска класификација 4235 - Стручне услуге – 18.581.594,71 динара
01 00 Приходи из буџета – 18.581.594,71 динара

Планирана у износу од 18.581.594,71 динара предвиђена су за одређене стручне услуге
(уговор о привременим и повременим пословима, уговору о делу и ауторски хонорари и друго), за
услуге чланова и испитивача у испитним комисијама за полагање правосудног испита, државног
стручног испита, језичких испита и проверу знања при избору судских тумача, за лица која
учествују у организацији и спровођењу испита, а која су именована по основу решења
покрајинског секретара за управу и друго.
•

Економска класификација 4239 - Остале опште услуге – 30.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета – 30.000,00 динара

Средства су планирана из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета за остале опште
услуге по уговору за редован рад Секретаријата и износе 30.000,00 динара.
Позиција 322
Економска класификација 424 - Специјализоване услуге – 15.000,00 динара
•

Економска класификација 4242 - Услуге образовања, културе и спорта – 10.000,00
динара
01 00 Приходи из буџета – 10.000,00 динара

Износ из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у висини од 10.000,00 динара
планиран је за трошкове услуга образовања. и друге услуге.
Економска класификација 4249 - Остале специјализоване услуге – 5.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета – 5.000,00 динара
Износ из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета планиран је у висини од
5.000,00 динара за остале специјализоване услуге.
Позиција 323
Економска класификација 426 - Материјал – 1.130.000,00 динара
•

Економска класификација 4261 - Административни материјал – 80.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета – 80.000,00 динара

Средства у износу од 80.000,00 динара планирана су за набавку административног
материјала (цвеће, канцеларијски материјал, и друго) и осталог административног материјала.
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• Економска класификација 4263 - Материјали за образовање и усавршавање запослених
– 1.050.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета – 1.050.000,00 динара
Средства у износу од 1.050.000,00 динара предвиђена су за набавку стручне литературе,
публикација, приручника, речника и другог материјала за образовање и усавршавање запослених.
Позиција 324
Економска класификација 444 - Пратећи трошкови задуживања – 1.000,00 динара
•

Економска класификација 4442 – Казне за кашњење – 1.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета – 1.000,00 динара

Средства у износу од 1.000,00 динара, из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета,
предвиђена су за издатке за накнаду трошкова односно казни због неблаговремених измиривања
доспелих обавеза за плаћање, као иницијална средства.
Позиција 325
Економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти – 10.000.000,00 динара
•

Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти –
10.000.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета –10.000.000,00 динара

Средства у износу од 10.000.000,00 динара, из извора финансирања 01 00 – Приходи из
буџета. Секретаријат, у оквиру трансфера осталим нивоима власти, предвиђа делимично
финансирање из буџета АП Војводине обавеза које органи локалне самоуправе нису у могућности
да самостално у целости финансирају.
Правни основ за планирање средстава садржан је у Покрајинској скупштинској одлуци о
покрајинској управи („Службени лист АПВ“ бр. 40/2012-пречишћен текст), а расподела
средстава врши се у складу са Одлуком о расподели буџетских средстава Покрајинског
секретаријата за прописе, управу и националне мањине органима и организацијама у чијем раду
су у службеној употреби језици и писма националних мањина («Сл. лист АПВ број 6/2008»), а на
основу претходно расписаног Конкурса.
Средства се додељују за финансирање, односно учешћа у финансирању:
- оспособљавања запослених у органима и организацијама из члана 3. Одлуке о расподели
буџетских средстава Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине
органима и организацијама у чијем раду су у службеној употреби језици и писма
националних мањина («Сл. лист АПВ број 6/2008»), да се користе језиком националне
мањине који је утврђен као језик у службеној употреби, а нарочито на радним местима на
којима се остварује контакт са странкама (учешћем на курсевима, семинарима и другим
начинима организованим у ту сврху) и за развој система електронске управе за рад у
условима вишејезичности (унапређење интернет портала и друго);
- трошкова израде и постављања табли са називом органа и организација, називом
насељеног места на путним правцима, називом улица и тргова исписаних и на језицима
националних мањина који су у службеној употреби у општини, граду и насељеном месту,
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за штампање двојезичних или вишејезичних образаца, као и за штампање службених
гласила и других јавних публикација.
Позиција 326
Економска класификација 482 - Порези, обавезне таксе, казне и пенали – 175.000,00 динара
•

Економска класификација 4821 – Остали порези – 10.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета – 10.000,00 динара

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

Економска класификација 4822 – Обавезне таксе – 15.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета – 15.000,00 динара

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

•

Економска класификација 4823 – Новчане казне и пенали – 150.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета – 150.000,00 динара

Планирана средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у висини од
150.000,00 динара обезбеђују се за новчане казне и пенале.
Позиција 327
Економска класификација 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова – 260.000,00 динара
•

Економска класификација 4831 - Новчане казне и пенали по решењу судова – 260.000,00
динара
01 00 Приходи из буџета – 260.000,00 динара

Планирана средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у износу од 260.000,00
динара намењена су за трошкове у случају вођења судских спорова.
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Позиција 328
Економска класификација 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних
органа- 30.000,00 динара
•

Економска класификација 4851- Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа
01 00 Приходи из буџета – 30.000,00 динара

Планирана средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета износе 30.000,00
динара. Средства су планирана на основу члана 11. и 12. Закона о печату државних и других
органа („Сл. Гласник РС“, број 101/2007), Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи
(„Службени лист АПВ“ бр. 40/2012-пречишћен текст), и неопходна су за покриће трошкова ради
накнаде штете приликом пружања услуга у вези појединих активности за које је Секретаријат
задужен (давање сагласности на садржину и изглед печата органа и правних лица која врше
управна овлашћења, а имају седиште на територији Покрајине, ближе уређивање садржине и
изгледа печата покрајинских органа јединице локалне самоуправе и правних лица која врше
управна овлашћења, а имају седиште на територији Покрајине, вођење регистра сталних судских
тумача и друго.).
Позиција 329
Економска класификација 515 – Нематеријална имовина- 30.000,00 динара
•

Економска класификација 5151- Нематеријална имовина

01 00 Приходи из буџета – 130.000,00 динара
Планирана средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета износе
130.000,00 динара. Средства су планирана за куповину софтвера за вођење помоћних
књига за потребе Секретаријата.
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Функционална класификација - 412
Општи послови по питању рада
Извори финансирања за Опште послове по питању рада
01 00 Приходи из буџета

1.000.000,00 динара

Укупно за за Опште послове по питању рада:

1.000.000,00 динaра

Позиција 330
Економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери – 1.000.000,00 динара
•

Економска класификација 4651 – Остале текуће дотације и трансфери – 1.000.000,00
динара
01 00 Приходи из буџета – 1.000.000,00 динара

Средства у износу од 1.000.000,00 динара, из извора финансирања 01 00 – Приходи из
буџета, планирана су за учешће у финансирању зараде особа са инвалидитетом, за
професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом или социјалном
предузећу и организацији у 2014. години, на основу Закона о професионалној рехабилитацији и
запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник РС“, број 36/2009 и 32/2013).
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Функционална класификација - 840
Верске и остале услуге заједнице
Извори финансирања за функцију 840
01 00 Приходи из буџета
06 00 Донације од међународних организација
732131 - Текуће донације од међународних
организација у корист нивоа АП Војводине
08 00 Добровољни трансфери од физичких и
правних лица лица
744131 – Текући добровољни трансфери од
физичких и правних лица у корист нивоа АП
Војводине
Укупно за функцију 840:

113.124.039,00 динара
10.000.000,00 динара

2.904.000,00 динара

126.028.039,00 динaра

Позиција 331
Економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама- 126.028.039,00 динара
•

Економска класификација 4819- Дотације осталим непрофитним институцијама
01 00 Приходи из буџета – 113.124.039,00 динара
06 00 Донације од међународних организација- 10.000.000,00 динара
08 00 Добровољни транфери од физичких и правних лица- 2.904.000,00 динара
1 За рад националних савета националних мањина
01 00 Приходи из буџета – 56.700.000,00 динара

Планирана средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета износе
56.700.000,00 динара. Правни основ за планирање средстава садржан је у члану 114. и 115. Закона
о националним саветима националних мањина («Сл. Гласник РС» број 72/2009) и у Покрајинској
скупштинској одлуци о покрајинској управи („Службени лист АПВ“ бр. 40/2012-пречишћен
текст) , а расподела ових средстава ће се извршити на основу Одлуке о начину и критеријумима
распоређивања буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, управу и
националне заједнице за националне саветe националних мањина («Сл. лист АП Војводине» број
40/2012).
Од укупно планираних средстава износ од 41.700.000,00 динара планирана су за
финансирање трошкова редовне делатности националних савета националних мањина, а
расподела средстава врши се у складу са чланом 3. до 5. Одлуке о начину и критеријумима
распоређивања буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, управу и
националне заједнице за националне саветe националних мањина («Сл. лист АП Војводине» број
40/2012).
Од укупно планираних средстава износ од 15.000.000,00 динара планирана су за
финансирање развојне делатности националних савета која подразумева финансирање рада
установа, фондација, привредних друштава и организација, чији је оснивач или суоснивач
национални савет, установа, фондација, привредних друштава и других организација чија су
оснивачка права делимично или у целини пренета на национални савет. Расподела средстава се
врши у складу са чланом 6. до 8. Одлуке о начину и критеријумима распоређивања буџетских
средстава Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице за
националне саветe националних мањина («Сл. лист АП Војводине» број 40/2012).
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Планирана средства распоређују се следећим националним саветима националних
мањина:
1. Национални савет мађарске националне мањине
2. Национални савет словачке националне мањине
3. Национални савет румунске националне мањине
4. Национални савет русинске националне мањине
5. Национални савет украјинске националне мањине
6. Национално вијеће хрватске националне мањине
7. Национални савет буњевачке националне мањине
8. Национални савет македонске националне мањине
9. Национални савет немачке националне мањине.
10. Националног савета чешке националне мањине
11. Националног савета ашкалијске националне мањине
12. Националног савета египатске националне мањине
13. Националног савета грчке националне мањине
2 За цркве и верске заједнице
01 00 Приходи из буџета – 22.424.039,00 динара
Укупно планирана средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета за дотације
црквама и верским заједницама износе 22.424.039,00 динара. Планирана средства намењена су
црквама и верским заједницама које делују на територији АП Војводине. Правни основ за
планирање средстава садржан је у Закону о утврђивању надлежности АП Војовдине («Сл. Гласник
РС» број 99/2009 и 67/2012-одлука Уставног Суда), Покрајинској скупштинској одлуци о
покрајинској управи („Службени лист АПВ“ бр. 40/2012-пречишћен текст), а расподела ових
средстава се врши на основу спроведених конкурса у складу са критеријумима утврђеним
Одлуком о расподели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за прописе, управу и
националне мањине за црквама и верским заједницама које делују на територији АП Војводине
(«Сл. Лист АПВ » број 21/2007 и 4/2008»).
3 За етничке заједнице
01 00 Приходи из буџета -32.000.000,00 динара
Укупно планирана средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета за дотације
организацијама етничкх заједница износе 32.000.000,00 динара. Правни основ за планирање
средстава садржан је у Закону о утврђивању надлежности АП Војводине («Сл. Гласник РС» број
99/2009 и 67/2012-одлука Уставног Суда) и у Покрајинској скупштинској одлуци о покрајинској
управи („Службени лист АПВ“ бр. 40/2012-пречишћен текст), а расподела средстава врши се у
складу са Одлуком о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за прописе, управу и
националне мањине за дотације етничким заједницама («Сл. лист АПВ» број 5/2006) и на основу
спроведених конкурса за доделу средстава.
4 За наставак «Декаде инклузије Рома», износ од 14.904.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета – 2.000.000,00 динара
06 00 Донације од међународних организација- 10.000.000,00 динара
08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица- 2.904.000,00 динара
Средства су планирана на основу Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи
(„Службени лист АПВ“ бр. 40/2012-пречишћен текст)
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Средства у износу од 2.000.000,00 динара из извора финансирања 01 00 – Приходи из
буџета, планирана су за реализацију афирмативних мера и процеса за интеграцију Рома за
наставак "Декаде инклузије Рома" у 2014. години.
Средства у износу од 10.000.000,00 динара из извора финансирања 06 00 – Донације од
међународних организација, планирана су за афирмативне мере и процес за интеграцију Рома за
наставак "Декаде инклузије Рома", која према програму Републичке Владе у оквиру стратегије и
акционог плана за бржу интеграцију Рома, обухвата период 2005-2015. године. Планираним
средствима из донација обезбедило би се суфинансирање у областима: образовања, становања,
запошљавања, здравља и другим областима за унапређење људских права Рома и очувања
њиховог националног идентитета. За реализацију пројекта „Мапа образовног профила Рома и
Ромкиња у Војводини“, Покрајински секретаријат за обаразовање, управу и националне заједнице
је конкурисао за средства код Ромског образовног фонда у Будимпешти. Вредност средстава
износи 10.000.000,00 динара. Пројекат ће на терену реализовати ромске невладине организације
из Војводине.
Средства у износу од 2.904.000,00 динара из извора финансирања 08 00 – Добровољни
трансфери од физичких и правних лица, планирана су за реализацију пројекта „Упостављање
одрживе подршке за унапређење положаја Ромкиња и Рома у области здравља, становања,
образовања и запошљавања у 6 општина у Војводини“. Покрајински секретаријат за образовање,
управу и националне заједнице је конкурисао са пројектом код Фонда за отворено друштво,
канцеларија у Београду. Пројекат ће на терену реализовати ромске невладине организације из
Војводине.
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Функционална класификација - 910
Предшколско и основно образовање
Економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти - 562.029.000,00
динара
Позиција 332
•

Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти –
562.029.000,00 динара

1
07 08

Припремни предшколски програм
Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из
републичког буџета јединицама локалне самоуправе - 562.029.000,00 динара

733131

Текући трансфери од Републике у корист нивоа АП Војводина

Планирана средства у износу 562.029.000,00 динара из извора финансирања 07 08
- Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког
буџета јединицама локалне самоуправе намењена су за припремни предшколски програм
на територији АП Војводине, а у складу са Законом о предшколском васпитању и
образовању ("Службени гласник РС", бр. 18/10) и Законом о основама система образовања
и васпитања ("Службени гласник РС", број 72/09, 52/11 и 55/13). Планирана средства се
преносe у складу са Решењима надлежних органа РС.
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Функционална класификација - 980
Образовање некласификовано на другом месту
Извори финансирања за функцију 980
01 00 Приходи из буџета

89.842.533,05 динара

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година
311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене

1.067.681,24 динара

56 00 Финансијска помоћ ЕУ
732321 Текуће помоћи ЕУ у корист нивоа АП Војводина

482.040,00 динара

Укупно за функцију 980:

91.392.254,29 динара

Средства у укупном износу од 2.031.761,24 динара, из извора финансирања 01 00 Приходи
из буџета, 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ и 15 00 – Неутрошена средства донација из
ранијих година, намењена су реализацији пројекта „Повећање ефикасности и
конкурентности и усклађивање потреба привреде и понуда на тржишту рада кроз
повезивање приватног и јавног сектора – МАТCHDO“, бр. пројекта 535917-LLP-1-2012-1-RSKA1-KA1ECETA2. Дана 01.10.2012. потписан је споразум бр. 128-68-2/2012-01 о сарадњи на
овом пројекту,који се највећим делом финансира донацијом Извршне агенције за културу,
аудиовизуелне медије и образовање (EACEA) Европске комисије. Пројекат се реализује
током 2013. и 2014. године. Носилац пројекта је Отворени универзитет из Суботице, а
Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице појављује се као
партнер у пројекту. Према уговору донатор је 70% планираних средстава пренео на рачун
Секретаријата (1.067.681,24 динара). Пројекат ће се током 2014. године реализовати из
извора 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година (1.067.681,24 динара) и из
извора 01 00 Приходи из буџета (482.040,00 динара).
Након реализације пројекта, донатор ће остатак од 30% средстава (482.040,00 динара)
дозначити на бази рефундације.
Назив конта

Извор финансирања
15 00
01 00
4221 - Трошкови службених путовања 94.500,00
26.256,00
у земљи
4234 - Услуге информисања
4235 - Стручне услуге
4261 -Административни материјал
Укупно

588.181,24
345.000,00
40.000,00
1.067.681,24
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Укупно
56 00
26.256,00

427.432,76

427.432,76

28.351,24
482.040,00

28.351,24
482.040,00

147.012,00
1.443.046,76
345.000,00
96.702,48
2.031.761,24

Позиција 333
Економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 46.417.281,15 динара
•

Економска класификација 4111 – Плате, додаци и накнаде запослених –
46.417.281,15 динара

01 00 Приходи из буџета – 46.417.281,15 динара
Средства у износу од 46.417.281,15 динара из извора финансирања 01 00 - Приходи
из буџета планирају се за плате, додатке и накнаде запослених. Плате су уређене у складу
са Покрајинском уредбом о платама, накнади трошкова, отпремнини и другим
примањима постављених и запослених лица у органима АПВ (''Службени лист АПВ'', број
27/12, 35/12 и 9/13), а основицу за обрачун плате утврђује Влада Републике Србије, у
складу са законом.
Позиција 334
Економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца – 8.308.693,33
динара
•

Економска класификација 4121 - Допринос за пензијско и инвалидско осигурање
– 5.105.900,92 динара

01 00 Приходи из буџета – 5.105.900,92 динара
Средства у износу од 5.105.900,92 динара из извора финансирања 01 00 - Приходи
из буџета у складу су са прописаним доприносима за пензијско и инвалидско осигурање
на плате запослених, које се обрачунавају на терет послодавца.
•

Економска класификација 4122 - Допринос за здравствено осигурање –
2.854.662,80 динара

01 00 Приходи из буџета – 2.854.662,80 динара
Средства у износу од 2.854.662,80 динара из извора финансирања 01 00 - Приходи из
буџета у складу су са прописанoм стопом доприноса за здравствено осигурање, којa се
обрачунава на бруто основицу плате.
•

Економска класификација 4123 - Допринос за незапосленост – 348.129,61 динара

01 00 Приходи из буџета – 348.129,61 динара
Средства у износу од 348.129,61 динара из извора финансирања 01 00 - Приходи из
буџета у складу су са прописанoм стопом доприноса за незапосленост, којa се
обрачунава на бруто основицу плате.
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Позиција 335
Економска класификација 413 - Накнаде у натури – 552.957,00 динара
•

Економска класификација 4131 - Накнаде у натури – 552.957,00 динара

01 00 Приходи из буџета – 552.957,00 динара
Средства у износу од 552.957,00 динара из извора финансирања 01 00 - Приходи из
буџета планирају се за трошкове набавке маркица за превоз у градском саобраћају за
долазак и одлазак на посао, за остале предвиђене накнаде у натури попут поклона за Нову
годину за децу запослених радника у Секретаријату и друге накнаде у натури.
Позиција 336
Економска класификација 414 - Социјална давања запосленима – 1.249.000,00 динара
•

Економска класификација 4141 - Исплата накнада за време одсуствовања с
посла на терет фондова – 700.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета – 700.000,00 динара
Средства у износу од 700.000,00 динара из извора финансирања 01 00 - Приходи из
буџета планирају се за исплату накнада за време одсуствовања са посла, односно
боловање преко 30 дана, породиљско боловање, инвалидност рада другог степена и друга
социјална давања.
•

Економска класификација 4143 - Отпремнине и помоћи – 469.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета – 469.000,00 динара
Средства у износу од 469.000,00 динара из извора финансирања 01 00 - Приходи из
буџета планирају се за отпремнине приликом одласка у пензију за запослене који
испуњавају један од оба услова за одлазак у пензију, за помоћ у случају смрти запосленог
или члана уже породице.
•

Економска класификација 4144 - Помоћ у медицинском лечењу запосленог или
чланова уже породице и друге помоћи запосленом –80.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета – 80.000,00 динара
Средства у износу од 80.000,00 динара из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета
планирају се за помоћ у медицинском лечењу запослених или чланова уже породице и
остале помоћи запосленима.
Позиција 337
Економска класификација 415 – Накнаде трошкова за запослене - 931.504,00 динара
•

Економска класификација 4151 – Накнаде трошкова за запослене – 931.504,00
динара

01 00 Приходи из буџета – 931.504,00 динара
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Средства у износу од 931.504,00 динара из извора финансирања 01 00 - Приходи из
буџета планирају се за накнаде трошкова за превоз запослених на посао и са посла, а који
накнаду за превоз примају у готовини, као и за остале накнаде трошкова запослених.
Позиција 338
Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи –
39.202,64 динара
•

Економска класификација 4161 – Награде запосленима и остали посебни
расходи – 39.202,64 динара

01 00 Приходи из буџета – 39.202,64 динара
Средства у износу од 39.202,64 динара из извора финансирања 01 00 - Приходи из
буџета планирају су за награде запосленима у виду јубиларних награда за запослене који
то право стичу у 2014. години.
Позиција 339
Економска класификација 421 - Стални трошкови – 585.004,30 динара
•

Економска класификација 4214 - Услуге комуникација – 554.004,30 динара

01 00 Приходи из буџета – 554.004,30 динара
Средства у износу од 554.004,30 динара из извора финансирања 01 00 - Приходи из
буџета планирају се за трошкове телефона, интернета, телефакса и остале услуге
комуникације, као и за услуге поште и доставе и остале ПТТ услуге.
•

Економска класификација 4216 - Закуп имовине и опреме –30.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета – 30.000,00 динара
Средства у износу од 30.000,00 динара из извора финансирања 01 00 - Приходи из
буџета планирана су за закуп простора и опреме.
•

Економска класификација 4219 – Остали трошкови - 1.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета –1.000,00 динара
Средства у висини од 1.000,00 динара предвиђена су за остале трошкове.
Позиција 340
Економска класификација 422 - Трошкови путовања –647.012,00 динара
•

Економска класификација 4221 - Трошкови службених путовања у земљи –
647.012,00 динара

01 00 Приходи из буџета – 526.256,00 динара
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година-94.500,00 динара
56 00 Финансијска помоћ ЕУ- 26.256,00 динара
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Средства у износу од 500.000,00 динара из извора финансирања 01 00 - Приходи из
буџета планирају се за трошкове службених путовања у земљи и односе се на исплату
трошкова дневница (исхране), трошкова превоза, смештаја на службеном путу у земљи,
накнаде за употребу сопственог возила и остале трошкове за пословна путовања у земљи.
Средства у износу од 26.256,00 динара из извора финансирања 01 00 Приходи из
буџета, износ од 26.256,00 динара из извора финансирања 56 00 Финансијска помоћ ЕУ и
износ од 94.500,00 динара из извора финансирања 15 00 Неутрошена средства донација
из ранијих година планирају се за трошкове службених путовања у земљи и односе се на
исплату трошкова дневница (исхране), трошкова превоза, смештаја на службеном путу у
земљи, накнаде за употребу сопственог возила и остале трошкове за пословна путовања у
земљи за пројекат „Повећање ефикасности и конкурентности и усклађивање потреба
привреде и понуда на тржишту рада кроз повезивање приватног и јавног сектора –
МАТCHDO“.
Позиција 341
Економска класификација 423 - Услуге по уговору –26.209.897,39 динара
•

Економска класификација 4231 - Административне услуге – 19.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета – 19.000,00 динара
За остале административне услуге из извора финансирања 01 00 – Приходи из
буџета предвиђено је 19.000,00 динара.
•

Економска класификација 4232 - Компјутерске услуге – 170.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета –170.000,00 динара
За трошкове израдe и одржавања софтвера, одржавање рачунара и остале
компјутерске услуге из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета предвиђено је
170.000,00 динара.
•

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

01 00 Приходи из буџета – 200.000,00 динара
Средства у износу од 200.000,00 динара из извора финансирања 01 00 - Приходи из
буџета планирају се за накнаду услуга усавршавања запослених, трошкове котизација за
учешће на семинарима, стручним саветовањима као и за издатке за стручне испите,
чланарине и друге услуге усавршавањa запослених.
•

Економска класификација 4234 - Услуге информисања – 1.843.046,76 динара

01 00 Приходи из буџета – 827.432,76 динара
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година 588.181,24 динара
56 00 Финансијска помоћ ЕУ- 427.432,76 динара
Услуге информисања подразумевају штампање билтена, часописа и публикација и
трошкове информисања јавности, услуге рекламирања, медијске услуге радија и
телевизије као и објављивања тендера, информативних огласа и друго. Планирани износ
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за ову врсту расхода из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета износи 400.000,00
динара.
Средства у износу од 427.432,76 динара из извора финансирања 01 00 Приходи из
буџета, износ од 427.432,76 динара из извора финансирања 56 00 Финансијска помоћ ЕУ и
износ од 588.181,24 динара из извора финансирања 15 00 Неутрошена средства донација
из ранијих година у функцији реализације пројекта: Повећање ефикасности и
конкурентности и усклађивање потреба привреде и понуда на тржишту рада кроз
повезивање приватног и јавног сектора – МАТCHDO.
•

Економска класификација 4235 - Стручне услуге – 23.827.850,63 динара

01 00 Приходи из буџета –23.482.850,63 динара
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година 345.000,00 динара
Средства у износу од 23.482.850,63 динара из извора финансирања 01 00 – Приходи
из буџета планирају се за стручне услуге (уговоре о привременим и повременим
пословима, уговоре о делу, уговоре о волонтерском раду, уговоре о ауторском хонорару,
уговоре о допунском раду и друго), услуге вештачења, адвокатске услуге, услуге ревизије,
услуге финансијских саветника, услуге предавача на домаћим и међународним
конференцијама, накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија и осталe
стручнe услугe, као и за исплату накнада члановима комисије за полагање испита за
лиценцу наставника, васпитача и стручних сарадника, за полагање испита за директора
установе као и за полагање испита за секретара установе на територији АП Војводине.
На основу члана 33. ст 1. тач. 23, 24. и 25. и члана 34. ст. 1. тач. 27, 28. и 29. Закона о
утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине ("Службени гласник РС", бр.
99/09 и 67/12 – УС РС) и члана 50. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи
("Службени лист АПВ", број 40/12-пречишћен текст), а у вези са одредбом члана 166.
Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 72/09,
52/11 и 55/13), Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице у
области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања обавља, као
поверене, послове образовања комисија и организације полагања испита за директоре
установа, лиценцу наставника, васпитача и стручних сарадника, као и за полагање стручног
испита за секретара установе за територију АП Војводине. Испит за лиценцу организује се у
складу са Правилником о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника
("Службени гласник РС", бр. 22/05 и 51/08), а стручни испит за секретаре установа на
основу Правилник о полагању стручног испита за секретара установе образовања и
васпитања ("Службени гласник РС", бр. 08/11).
Планиране стручне услуге из извора 15 00 – Неутрошена средства донација из
ранијих година у износу од 345.000,00 динара односе се на реализацију пројекта
„Повећање ефикасности и конкурентности и усклађивање потреба привреде и понуда на
тржишту рада кроз повезивање приватног и јавног сектора – МАТCHDO“.
•

Економска класификација 4239 - Остале опште услуге – 150.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета – 150.000,00 динара
Средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета планирана су за
остале опште услуге за редован рад Секретаријата и износе 150.000,00 динара.
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Позиција 342
Економска класификација 424 - Специјализоване услуге – 6.000,00 динара
•

Економска класификација 4242 - Услуге образовања, културе и спорта – 5.000,00
динара

01 00 Приходи из буџета – 5.000,00 динара
Износ из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у висини од 5.000,00
динара планиран је за финансирање пројеката унапређења наставе за све нивое
образовања у АП Војводини, од стране организација и удружења специјализованих за
пружање наведених специјализованих услуга, као иницијална средства.
•

Економска класификација 4249 - Остале специјализоване услуге – 1.000,00
динара

01 00 Приходи из буџета – 1.000,00 динара
Износ из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у висини од 1.000,00
динара планиран је за остале специјализоване услуге, као иницијална средства.
Позиција 343
Економска класификација 426 - Материјал – 1.100.702,48 динара
•

Економска класификација 4261 - Административни материјал – 98.702,48 динара

01 00 Приходи из буџета – 30.351,24 динара
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година -40.000,00 динара
56 00 Финансијска помоћ ЕУ - 28.351,24 динара
Средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у износу од 2.000,00
динара планирана су за набавку службене одеће за инспекторе, цвећа и осталог
административног материјала, као иницијална средства.
Средства у износу од 28.351,24 динара из извора финансирања 01 00 Приходи из
буџета, износ од 28.351,24 динара из извора финансирања 56 00 Финансијска помоћ ЕУ и
износ од 40.000,00 динара из извора финансирања 15 00 Неутрошена средства донација
из ранијих година планирана су за набавку тонера за штампаче и осталог
административног материјала за потребе реализације пројекта „Повећање ефикасности и
конкурентности и усклађивање потреба привреде и понуда на тржишту рада кроз
повезивање приватног и јавног сектора – МАТCHDO“.
•

Економска класификација 4263 - Материјали за образовање и усавршавање
запослених – 1.000.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета – 1.000.000,00 динара
Средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у износу од
1.000.000,00 динара планирана су за набавку стручне литературе за редовне потребе
запослених и образовање кадрова као и за друге материјале за образовање.
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•

Економска класификација 4266 - Материјали за образовање, културу и спорт –
2.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета – 2.000,00 динара
Средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета планирана су за
трошкове набавке материјала за обављање писмене комуникације са образовним
установама у АП Војводини, као и другим установама од значаја за рад Секретаријата и
друго, у износу од 2.000,00 динара.
Позиција 344
Економска класификација 444 - Пратећи трошкови задуживања – 5.000,00 динара
•

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

01 00 Приходи из буџета – 5.000,00
Средства у износу од 5.000,00 динара, из извора финансирања 01 00 – Приходи из
буџета, планирана су за негативне курсне разлике.
Позиција 345
Економска класификација 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета – 3.300.000,00
динара
•

Економска класификација 4727 - Накнаде из буџета за образовање, културу,
науку и спорт – 3.300.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета – 3.300.000,00 динара
Планирана средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у износу
од 3.300.000,00 динара односе се на доделу награде ''Др Ђорђе Натошевић'' у складу са
Одлуком о додели признања ''Др Ђорђе Натошевић'' (''Службени лист АПВ'', број 8/01 и
10/10). Признање се додељује предшколским установама, основним и средњим школама,
васпитачима у предшколским установама, наставницима у основним и средњим школама
као и педагозима и психолозима у овим установама, са седиштем на територији АП
Војводине, за изузетне резултате постигнуте у васпитно-образовном раду. Признање се
додељује сваке године. У једној години може се доделити највише 5 Признања. Добитнику
Признања додељује се награда у новцу, повеља и плакета. О додели Признања одлучује
Одбор за доделу признања ''Др Ђорђе Натошевић''.
Позиција 346
Економска класификација 482 - Порези, обавезне таксе, казне и пенали – 15.000,00
динара
•

Економска класификација 4821 – Остали порези –2.000,00 динара

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

Економска класификација 4822 – Обавезне таксе – 5.000,00 динара

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

Економска класификација 4823 – Новчане казне и пенали – 8.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета – 8.000,00 динара
Планирана средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у висини
од 8.000,00 динара обезбеђују се за републичке, покрајинске, градске и општинске казне.
Позиција 347
Економска класификација 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова – 25.000,00
динара
•

Економска класификација 4831 - Новчане казне и пенали по решењу судова –
25.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета – 25.000,00 динара
Планирана средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у износу
од 25.000,00 динара намењена су за новчане казне и пенале по решењу судова.
Позиција 348
Економска класификација 515 – Нематеријална имовина – 2.000.000,00 динара
•

Економска класификација 5151 - Нематеријална имовина – 2.000.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета – 2.000.000,00 динара
Планирана средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у износу
од 2.000.000,00 динара намењена су за набавку софтвера и апликативних програма за
реализацију Стратегије еУправе покрајинских органа у 2014. години, тј. за набавку
софтверског система „Интранет систем за управљање предшкoлским, основношколским и
средњошколским образовањем у АП Војводини“. Средства су планирана у складу са
Одлуком о стратегији еУправе покрајинских органа са акционим планом до 2015. године
(„Сл. лист АП Војводине“, бр. 26/2013).
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Активност 01 – Пројекат „Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини“
Функционална класификација - 111
Извршни и законодавни органи
Извори финансирања за активност 01
01 00 Приходи из буџета
Укупно за активност 01:

25.680.000,00 динара
25.680.000,00 динaра

Закључком број 90-351/2005 са 22. са седнице од 2. марта 2005. године усвојена је информација о
Пројекту “Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини” и одређује се Покрајински
секретаријат за прописе, управу и националне мањине да руководи пројектом, и оснива се
Комисија за реализацију пројекта.
Позиција 349
Економска класификација 422 – Трошкови путовања- 150.000,00 динара
•

Економска класификација 4221- Трошкови службених путовања у земљи
01 00 Приходи из буџета – 150.000,00 динара

Планирана средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета износе 150.000,00
динара односе се на трошкове службених путовања у земљи- трошкови дневница, смештаја,
исхране, превоза и других трошкова приликом обиласка општина на територији АП Војводине у
којима ће се организовати спортска такмичења, надметања ученика, изложбе и друго у вези
реализације планираних потпројеката у оквиру пројекта.
Позиција 350
Економска класификација 423– Услуге по уговору-9.320.000,00 динара
•

Економска класификација 4234- Услуге информисања-6.000.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета – 6.000.000,00 динара

Планирана средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета износе 6.000.000,00
динара која се предвиђају за трошкове услуга информисања јавности, односе са јавношћу и
медијске услуге за продукцију и емитовање програма квиза, као и промотивних и едукативних и
видео и радио клипова, за услуге штампања пратећег материјала и публикација за цео пројекат и
друго у вези са планираним потпројектима у оквиру пројекта.
•

Економска класификација 4239- Остале опште услуге-3.230.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета – 3.230.000,00 динара

Планирана средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета износе 3.230.000,00
динара и односе се на издатке за услуге организације едукативног путовања за учеснике Пројекта
„Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини“. Планирана средства користиће се и
за остале опште услуге у складу са специфичностима пројектних активности.
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Позиција 351
Економска класификација 463– Трансфери осталим нивоима власти
- 2.800.000,00 динара
•

Економска класификација 4631- Текући трансфери осталим нивоима власти – 2.800.000
динара
01 00 Приходи из буџета – 2.800.000,00 динара

Планирана средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета износе 2.800.000,00
динара и планирана су за накнаду трошкова учешћа образовних и васпитно-образовних установа,
локалних самоуправа и других институција и установа у вези пројекта „Афирмација
мултикултурализма и толеранције у Војводини“.
Позиција 352
Економска класификација 481– Дотације невладиним организацијама- 13.500.000,00 динара
•

Економска класификација 4819- Дотације осталим непрофитним институцијама –
13.500.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета – 13.500.000,00 динара

Планирана средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета износе
13.500.000,00 динара и предвиђена су за дотације непрофитним организацијама за
пројекте и активности који имају за циљ очување и афирмацију мултикултуралности,
интеркултуралности, вишејезичности, као и неговање и развијање духа међуетничке
толеранције у АП Војводини, а расподела средстава врши се на основу спроведеног
Конкурса за доделу средстава. Конкурс се расписује за суфинансирање програма,
пројеката и активности које за циљ имају очување и неговање међунационалне
толеранције у Војводини у 2014. години, у оквиру пројекта „Афирмација
мултикултурализма и толеранције у Војводини“.
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Активност 02 – Пројекат „Реформа и развој покрајинске управе“
Функционална класификација - 111
Извршни и законодавни органи
Извори финансирања за активност Активност 02
01 00 Приходи из буџета
Укупно за активност 02:

3.320.200,00 динара
3.320.200,00 динaра

Средства су планирана на основу Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи
(„Службени лист АПВ“ бр. 40/2012-пречишћен текст)као и Документом „Стратегија еУправе
покрајинских органа са Акционим планом до 2015. године”, који је усвојила Влада АП Војводине на
92. седници одржаној 02.07.2013. године („Сл. лист АПВ”, број 26/2013).
Позиција 353
Економска класификација 421 – Стални трошкови- 4.000,00 динара
•

Економска класификација 4211- Трошкови платних промета и банкарских услуга4.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета – 4.000,00 динара

Планирана средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета износе 4.000,00
динара и обухватају планиране трошкове за услуге платног промета и банкарске услуге приликом
реализације обавеза плаћања за наведене услуге.
Позиција 354
Економска класификација 422– Трошкови путовања- 38.000,00 динара
•

Економска класификација 4221- Трошкови службених путовања у земљи- 38.000,00
динара
01 00 Приходи из буџета – 38.000,00 динара

Планирана средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета износе 38.000,00
динара и односе се на трошкове службених путовања у земљи- трошкови дневница, смештаја,
исхране, превоза и других трошкова у вези учешћа покрајинских службеника на стручним
саветовањима за потребе пројекта.
Позиција 355
Економска класификација 423– Услуге по уговору- 1.181.800,00 динара
•

Економска класификација 4233 - Услуге образовања и усавршавања запослених –
100.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета – 100.000,00 динара
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Износ од 100.000,00 динара планиран је из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета и то
за стручно усавршавање и образовање запослених и за плаћање стручних услуга за потребе
запослених (курсеви, страни језици, семинари и др.) за потребе Пројекта.
•

Економска класификација 4234- Услуге информисања- 250.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета – 250.000,00 динара

Планирана средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета износе 250.000,00
динара и планирана су за припрему пропагандног материјала и штампања стручних материјала у
вези реализације пројекта.
•

Економска класификација 4235- Стручне услуге- 781.800.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета – 781.800,00 динара

Планирана средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета износе 781.800,00
динара и користиће се за накнаде по уговорима закљученим са правним лицима у вези
реализације пројектних активноси, накнаде по уговорима за физичка лица за ангажовање
предавача и других стручњака на стручним саветовањима и предавањима за потребе пројекта
(уговори о делу, ауторски хонорари, уговори о привременим и повременим пословима) и друго.
•

Економска класификација 4239- Остале опште услуге- 50.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета – 50.000,00 динара

Планирана средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета износе 50.000,00
динара и користиће се за остале опште услуге за потребе пројекта.
Позиција 356
Економска класификација 426– Материјал- 15.600,00 динара
•

Економска класификација 4261- Административни материјал- 15.600,00 динара
01 00 Приходи из буџета – 15.600,00 динара

Планирана средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета износе 15.600,00
динара и користиће се за набавку канцеларијског и другог административног материјала за
потребе пројекта.
Позиција 357
Економска класификација 444– Пратећи трошкови задуживања- 800,00 динара
•

Економска класификација 4441- Негативне курсне разлике- 800,00 динара
01 00 Приходи из буџета – 800,00 динара

27

Планирана средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета износе 800,00
динара и неопходна су за покриће негативних курсних разлика приликом откупа девиза у вези са
активностима пројекта.
Позиција 358
Економска класификација 481– Дотације невладиним организацијама- 80.000,00 динара
•

Економска класификација 4819- Дотације осталим непрофитним институцијама80.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета – 80.000,00 динара

Планирана средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета износе 80.000,00
динара и предвиђена су за активности у вези са применом стандардизације управних процеса у
реализацији невладиних организација за потребе пројекта.
Економска класификација 515 – Нематеријална имовина- 2.000.000,00 динара
•

Економска класификација 5151- Нематеријална имовина
01 00 Приходи из буџета – 2.000.000,00 динара

Планирана средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета износе 2.000.000,00
динара и предвиђена су за набавку софтвера и апликативног програма за реализацију Пројекта
Систем еУправна Пракса АПВ.
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Активност 03 - Основно образовање
Функционална класификација - 910
Предшколско и основно образовање
Извори финансирања за активност основно образовање
01 00 Приходи из буџета
07 13 Трансфери од других нивоа власти - трансферна
средства из републичког буџета за расходе за
запослене у образовању
733131 Текући трансфери од од Републике у корист нивоа АП
Војводина
Укупно за активност основно образовање:

47.064.280,00 динара
16.258.800.000,00 динара

16.305.864.280,00 динара

Позиција 360
Економска класификација 463 - Трансфери осталим нивоима власти
Правни основ за финансирање планираних средстава на економској класификацији
463 - Трансфери осталим нивоима власти је Покрајинска скупштинска одлука о буџету
Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину ("Службени лист АПВ", бр. 50/13) и
Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 40/12пречишћен текст).
463-Трансфери осталим нивоима власти
01 00 Приходи из буџета
07 13 Трансфери од других нивоа власти трансферна средства из републичког
буџета за расходе за запослене у
образовању
•

16.301.861.455,00 динара
43.061.455,00 динара
16.258.800.000,00 динара

Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти –
16.266.204.875,00 динара (приходи из буџета 7.404.875,00 динара, трансфери од
других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за
запослене у образовању 16.258.800.000,00 динара)

Намене на економској класификацији 4631 - Текући трансфери осталим нивоима
власти планиране су:
1
07 13

Расходи за запослене у основном образовању
Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког
буџета за расходе за запослене у образовању - 16.258.800.000,00 динара

Средства за расходе за запослене у основном образовању у износу од
16.258.800.000,00 динара из извора 07 13 – Трансфери од других нивоа власти –
трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању
планирана су у складу са Законом о основама система образовања и васпитања
("Службени гласник РС", број 72/09, 52/11 и 55/13) и Закона о буџету Републике Србије за
2014. годину ("Службени гласник РС", број 110/13). Планирана средства преносе се
трансферно из буџета Републике Србије у буџет АП Војводине, одакле се преносе
основним школама.
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2
01 00

Програми и пројекти са циљем подизања
нивоа образовања
Приходи из буџета

5.800.000,00 динара
5.800.000,00 динара

Средства у износу од 5.800.000,00 динара преносе се основним школама и
намењена су за:
-услуге усавршавања запослених као што су обавезан континуирани вид едукације
запослених кроз учешће на семинарима, саветовањима (у виду котизација), издаци за
стручне испите, чланарине као и остали издаци за стручно образовање у циљу подизања
квалитета образовања и обезбеђивања увођења нових приступа, праваца, метода и
технологија у образовно васпитни процес;
- услуге информисања као што су услуге штампања билтена, часописа,
публикација, школског листа, тестова за такмичења, монографија, диплома, ђачких
тефтера за ђаке прваке као и другог штампаног материјала у циљу што бољег
информисања;
- обележавање годишњице постојања као и све друге услуге по уговору које се
јављају у току године, а неопходна су за редован рад установа образовања;
-услуге образовања, као што су израда и унапређење наставних планова и
програма, тестова за такмичења, школске документације (дневника, ђачких књижица,
матичних књига, приручника и додатног наставног материјала и друго) на језицима
националних мањина, осавремењавање обавезног, изборног и факултативног наставног
рада, израда пројеката популаризације савремених научних дисциплина и технологија,
израда осталих пројеката (пројекти везани за научно-истраживачки рад у школским
лабораторијама и учионицама), све остале услуге образовања, културе и спорта које се
јављају у току године, а неопходне су за редован рад установа образовања;
-материјале за образовање, као што су основни потрошни материјали за
побољшање минималних услова рада школе, а то су креда, сунђер и остали материјали,
материјали у циљу остваривања и подизања нивоа и квалитета наставе, дидактички
материјали, материјали чијим се коришћењем доприноси отклањању психомоторних
поремећаја деце, као и сви остали материјали за образовање, културу и спорт који су
неопходни за редован рад установа образовања;
-накнаде из буџета за образовање, као што су општинска, покрајинска,
републичка и међународна такмичења из већине наставних предмета основног
образовања; накнаде за одласке и учешћа наших најталентованијих ученика на домаћим и
међународним такмичењима; организоване посете ученика музејима, позоришним,
музичко-сценским представама и другим културним манифестацијама; ученичке награде;
накнаде за образовање и усавршавање талентованих ученика; накнаде за исхрану и
смештај ученика који су у тешком социјалном положају, који су са хендикепом, а са
посебним освртом на помоћ ученицима ромске националне мањине чије је укључивање у
школски систем један од важних задатака нашег друштва; накнаде из буџета за трошкове
исхране и смештаја ученика у едукативним камповима; накнаде из буџета за трошкове
исхране и смештаја ученика приликом сусрета школа; накнаде из буџета које имају за циљ
да се учењем језика националних мањина развије и негује толеранција, побољша
комуникација и проширује општа култура; накнаде из буџета које имају за циљ очување
традиције и неговање матерњег језика; накнаде из буџета за унапређење међународне
сарадње основних школа; накнаде из буџета за додатно изваншколско образовање
ученика; накнаде из буџета за реализацију изборних и факултативних наставних садржаја,
садржаја слободних активноти; накнаде из буџета везане за борбу против болести
зависности који има за циљ превенцију и сузбијање исте код ученика и омладине на
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територији АП Војводине; накнаде из буџета за мањинско образовање Рома (због тешког
социо – економског статуса ромске заједнице приоритетно је укључивање што већег броја
деце ромске националности у редован школски систем, као и њихово редовније
школовање у циљу повећања броја ромске деце у основним школама; ово се може
постићи преносом средстава основним школама за организовање допунског рада са
ученицима ромске националности, додељивањем једнократне помоћи за најугроженије
ученике који показују успех у школовању, додељивањем накнаде из буџета за исхрану,
смештај, излете и екскурзије за ромску децу); накнаде из буџета за остваривање пројеката
билингвалне наставе у основном образовању на територији АП Војводине; накнаде из
буџета за остваривање програма безбедности ученика (неопходно је финансијски
подржати мере које доприносе безбеднијем боравку ученика у основним школама, које
афирмишу квалитет живота кроз реализацију два обимна програма: побољшање физичког
и здравственог стања ученика и заштита младих од болести зависности); накнаде из буџета
за остваривање пројекта једносменског рада у школама АПВ, тј. целодневне наставе
(овај систем подразумева целодневнии рад наставника, управе школе и ученика, и као
такав, доприноси јачању веза између родитеља и школе, обезбеђује непрекидно праћење
напредовања ученика и благовремену интервенцију у случају заостајања ученика; преко
сталних контаката са ученицима наставници могу лакше да препознају ученике који су
надарени и којима треба посебна мотивација за рад у областима где показују изузетне
резултате; реализација овог пројекта захтева обезбеђивање материјалних претпоставки,
едукацију наставника, управе школе и ученика за овај метод у будућем раду); друге
накнаде за социјалну заштиту из буџета.
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01 00

Увођење двојезичне наставе на српском и
енглеском језику у основном образовању на
територији АПВ
Приходи из буџета

1.604.875,00 динара

1.604.875,00 динара

Средства у износу од 1.604.875,00 динара преносе се установама основног
образовања на територији АП Војводини, које су укључене у пројекат ''Увођење двојезичне
наставе на српском и енглеском језику у установама образовања и васпитања на
територији АП Војводине'' (у даљем тексту: Пројекат) у школској 2013/2014. години и у
2014/2015 години и то:
1. ОШ «Петефи Шандор», Нови Сад износ од 393.000,00 динара;
2. ОШ «Јован Јовановић Змај», Сремска Митровица износ од 530.420,00 динара;
3. ОШ «20. октобар», Врбас износ од 235.000,00 динара;
4. ОШ «Иван Горан Ковачић», Суботица износ од 200.000,00 динара;
5. ОШ «Матко Вуковић», Суботица износ од 46.455,00 динара;
6. ОШ „Свети Сава“, Панчево износ од 200.000,00 динара.
Наведена средства су намењена у буџетској 2014. години за трошкове
финансирања извршиоца који учествују у реализацији пројекта двојезичне наставе, за
трошкове материјала за образовање, стручно усавршавање запослених – обука наставног
кадра (у земљи и иностранству), за трошкове набавке дидактичко-методичке литературе и
друго.
Двојезична настава подразумева извођење наставе појединих предмета на
српском и енглеском језику, у склопу наставног плана и програма које утврђује
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Главни циљ
двојезичне наставе је пружање ученицима не само стручне компетенције – овладавање
стручном терминологијом, у сваком појединачном програму, него и одличну језичку и
комуникацијску компетенцију.

31

У складу са одредбом члана 9. став 3. Закона о основама система образовања и
васпитања Сл. гласник РС'', бр. 72/09, 52/11 и 55/13) (у даљем тексту: Закон) образовноваспитни рад у установама образовања и васпитања може да се изводи на страном језику,
односно двојезично, на основу претходне сагласности Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије. Влада АП Војводине је на својој седници одржаној
07. јула 2010. године донела закључак којим се усваја текст пројекта "Увођење двојезичне
наставе на српском и енглеском језику у установама образовања и васпитања на
територији АП Војводине". Сагласно одредби члана 101. Закона а у вези са чланом 9.
Закона, Министарство просвете и науке Републике Србије дало је сагласност за
реализацију Пројекта дана 23.05.2011. године, под бројем: 611-00-00110/2011-06 за
извођење образовно-васпитног рада у установама образовања и васпитања на територији
АП Војводине двојезично, на српском и енглеском језику. Основна школа ''Петефи
Шандор''' у Новом Саду као установа основног образовања, предвиђена је Пројектом за
почетак реализације двојезичне наставе.
Самим Пројектом, а уз претходну сагласност Министарства просвете и науке
Републике Србије, предвиђено је постепено повећање броја билингвалних
одељења/школа на територији АП Војводине, које ће реализовати наставни план и
програм на српском и енглеском језику. С тим у вези, Покрајински секретаријат за
образовање закључио је:
1. Протокол о приступању имплементацији пројекта Владе АПВ «Увођење двојезичне
наставе на српском и енглеском језику у установама образовања и васпитања на
територији АПВ» са градом Сремском Митровицом, број 106-61-00225/2010-01 од
20.09.2010. године, а на основу претходне одлуке надлежних органа Града којом је
одређена Основна школа ''Јован Јовановић Змај'' у Сремској Митровици да од
школске 2011/2012. године реализује двојезичну наставу;
2. Протокол о приступању имплементацији пројекта Владе АПВ «Увођење двојезичне
наставе на српском и енглеском језику у установама образовања и васпитања на
територији АПВ» са општином Врбас, број 106-61-00225/2010-01 од
31.03.2011.године, а на основу претходне одлуке надлежних општинских органа
којом је одређена Основна школа ''20. октобар'' у Врбасу да од школске 2011/2012.
године реализује двојезичну наставу;
3. Меморандум о сарадњи са градом Суботицом, број II-00-61-10 дана 22. маја 2012.
године, а на основу Закључка градског већа број: III-61-8/2012 од 09. 05. 2012.
године којим су одређене две школе: Основна школа ''Иван Горан Ковачић'' у
Суботици и Основна школа ''Матко Вуковић'' у Суботици, да од школске 2012/2013.
године реализују двојезичну наставу,
4. Меморандум о сарадњи са градом Панчево, од 4. априла 2012. године, а од
Градског већа Панчево – Секретаријата за јавне службе и социјална питања издата
је потврда број III-09/2014 од 08.01.2014. године о укључености ОШ ''Свети Сава''
Панчево у Пројекат увођења двојезичне наставе на српском и енглеском језику у
установама образовања и васпитања на територији Аутономне Покрајине
Војводине.
Закључцима Владе АП Војводине поводом Информације у вези са спровођењем
пројекта ''Увођење двојезичне наставе на српском и енглеском језику у установама
образовања и васпитања на територији АП Војводине'' број 61-48/2013 од 20. марта 2013.
године, Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице се
задужује да опредељеним буџетским средствима допринесе унапређивању рада
двојезичне наставе у наведеним установама основног образовања.
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Економска класификација 4632 - Капитални трансфери осталим нивоима власти
– 35.656.580,00 динара
Увођење двојезичне наставе на српском и
енглеском језику у основном образовању на
територији АПВ –Набавка опреме
Приходи из буџета

1.656.580,00 динара

1.656.580,00 динара

Средства у износу од 1.656.580,00 динара преносе се установама основног
образовања на територији АП Војводини, које су укључене у пројекат ''Увођење двојезичне
наставе на српском и енглеском језику у установама образовања и васпитања на
територији АП Војводине'' (у даљем тексту: Пројекат) у школској 2013/2014. години и
2014/2015. години и то:
1. ОШ «Петефи Шандор», Нови Сад износ од 532.000,00 динара;
2. ОШ «Јован Јовановић Змај», Сремска Митровица износ од 394.580,00 динара;
3. ОШ «20. октобар», Врбас износ од 320.000,00 динара;
4. ОШ «Иван Горан Ковачић», Суботица износ од 170.000,00 динара;
5. ОШ «Матко Вуковић», Суботица износ од 140.000,00 динара;
6. ОШ „Свети Сава“, Панчево износ од 100.000,00 динара.
Средства су намењена у буџетској 2014. години за трошкове набавке опреме које
су у функцији реализације Пројекта.
Двојезична настава подразумева извођење наставе појединих предмета на
српском и енглеском језику, у склопу наставног плана и програма које утврђује
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Главни циљ
двојезичне наставе је пружање ученицима не само стручне компетенције – овладавање
стручном терминологијом, у сваком појединачном програму, него и одличну језичку и
комуникацијску компетенцију.
У складу са одредбом члана 9. став 3. Закона о основама система образовања и
васпитања Сл. гласник РС'', бр. 72/09, 52/11 и 55/13) (у даљем тексту: Закон) образовноваспитни рад у установама образовања и васпитања може да се изводи на страном језику,
односно двојезично, на основу претходне сагласности Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије. Влада АП Војводине је на својој седници одржаној
07. јула 2010. године донела закључак којим се усваја текст пројекта "Увођење двојезичне
наставе на српском и енглеском језику у установама образовања и васпитања на
територији АП Војводине". Сагласно одредби члана 101. Закона а у вези са чланом 9.
Закона, Министарство просвете и науке Републике Србије дало је сагласност за
реализацију Пројекта дана 23.05.2011. године, под бројем: 611-00-00110/2011-06 за
извођење образовно-васпитног рада у установама образовања и васпитања на територији
АП Војводине двојезично, на српском и енглеском језику. Основна школа ''Петефи
Шандор''' у Новом Саду као установа основног образовања, предвиђена је Пројектом за
почетак реализације двојезичне наставе.
Самим Пројектом, а уз претходну сагласност Министарства просвете и науке
Републике Србије, предвиђено је постепено повећање броја билингвалних
одељења/школа на територији АП Војводине, које ће реализовати наставни план и
програм на српском и енглеском језику. С тим у вези, Покрајински секретаријат за
образовање закључио је:
1. Протокол о приступању имплементацији пројекта Владе АПВ «Увођење двојезичне
наставе на српском и енглеском језику у установама образовања и васпитања на
територији АПВ» са градом Сремском Митровицом, број 106-61-00225/2010-01 од
20.09.2010. године, а на основу претходне одлуке надлежних органа Града којом је
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одређена Основна школа ''Јован Јовановић Змај'' у Сремској Митровици да од школске
2011/2012. године реализује двојезичну наставу;
2. Протокол о приступању имплементацији пројекта Владе АПВ «Увођење двојезичне
наставе на српском и енглеском језику у установама образовања и васпитања на
територији АПВ» са општином Врбас, број 106-61-00225/2010-01 од 31.03.2011.године,
а на основу претходне одлуке надлежних општинских органа којом је одређена
Основна школа ''20. октобар'' у Врбасу да од школске 2011/2012. године реализује
двојезичну наставу;
3. Меморандум о сарадњи са градом Суботицом, број II-00-61-10 дана 22. маја 2012.
године, а на основу Закључка градског већа број: III-61-8/2012 од 09. 05. 2012. године
којим су одређене две школе: Основна школа ''Иван Горан Ковачић'' у Суботици и
Основна школа ''Матко Вуковић'' у Суботици, да од школске 2012/2013. године
реализују двојезичну наставу,
4. Меморандум о сарадњи са градом Панчево од 4. априла 2012. године, а од Градског
већа Панчево – Секретаријата за јавне службе и социјална питања издата је потврда
број III-09/2014 од 08.01.2014. године о укључености ОШ ''Свети Сава'' Панчево у
Пројекат увођења двојезичне наставе на српском и енглеском језику у установама
образовања и васпитања на територији Аутономне Покрајине Војводине.
Закључцима Владе АП Војводине поводом Информације у вези са спровођењем
пројекта ''Увођење двојезичне наставе на српском и енглеском језику у установама
образовања и васпитања на територији АП Војводине'' број 61-48/2013 од 20. марта 2013.
године, Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице се
задужује да опредељеним буџетским средствима допринесе унапређивању рада
двојезичне наставе у наведеним установама основног образовања.
5
Нематеријална имовина
01 00
Приходи из буџета

34.000.000,00 динара
34.000.000,00 динара

Средства у износу од 34.000.000,00 динара намењена су за суфинансирање
пројекта бесплатних уџбеника за основне школе на територији АП Војводине, који
реализује Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а који је
започет у школској 2009/2010. години и који ће се наставити и у школској 2014/2015.
години као наставак пројекта. Средства се преносе у републички буџет на раздео
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
Правни основ за финансирање ове намене је Закључак Извршног већа АП
Војводине број 401-01711/2009 од 16. октобра 2009. године и Споразум о суфинансирању
пројекта ''Бесплатни уџбеници за први разред основне школе у школској 2009/2010.
години'' који је под бројем 401-01711/2009 од 19. октобра 2009. године закључен између
Министарства просвете Републике Србије и Извршног већа Аутономне Покрајине
Војводине. За сваку наредну школску годину, на основу закључка Владе Републике Србије,
закључује се уговор између министарства надлежног за просвету и покрајинског органа
управе надлежног за образовање.
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Позиција 361
Економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама - 4.002.825,00
динара
481 – Дотације невладиним организацијама
01 00 Приходи из буџета

4.002.825,00 динара

Правни основ за финансирање планираних средстава на економској класификацији
481 – Дотације невладиним организацијама је Покрајинска скупштинска одлука о буџету
Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину ("Службени лист АПВ", бр. 50/13),
Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 40/12пречишћен текст).
•

Економска класификација - 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама
- 4.002.825,00 динара

Средства у износу од 4.002.825,00 динара на економској класификацији 4819 дотације осталим непрофитним институцијама намењена су: за дотирање националних
савета, невладиних организација, удружења грађана и других непрофитних институција
чија се делатност везује за основно образовање, и то за реализацију активности као што су
стручно усавршавање кадрова на семинарима, стручним и научни скуповима, сајмовима
из области образовања и слично; за дотирање истраживачких пројеката из области
основног образовања и васпитања; дотирање припрема и штампања публикација,
билтена, монографија; дотирање реализације програма и пројеката у смислу повезивањаотварања основних школа према локалној заједници; дотирање припрема и израда
тестова за такмичења, превод тестова на језике националних мањина од школског до
републичког нивоа; дотирање припрема приручника и додатног наставног материјала у
циљу увођења нових облика, метода рада, осавремењавање обавезног, изборног и
факултативног наставног рада; дотирање једнократне помоћи накнаде за трошкове
школског прибора ученицима који су у тешком социјалном положају; дотирање додатног
изваншколског образовања ученика припадника националних мањина; дотирање
пројеката који имају за циљ очување традиције и неговање матерњег језика; дотирање
превода приручника и наставног материјала на језике националних мањина у циљу
обезбеђивања подједнаких услова за школовање деце, припадника свих националних
мањина основношколског узраста; дотирање реализације пројеката у циљу
осавремењавања наставних планова и програма, увођења иновација у обавезном,
изборном и факултативном наставном процесу и слободним активностима; дотирање
реализације изборних и факултативних наставних садржаја, садржаја слободних активноти
који се реализују ван школске зграде; дотирање учешћа на такмичењима чији су
иницијатори невладине организације, удружења грађана и непрофитне институције;
дотирање додела награда најталентованијим ученицима; дотирање исхране и смештаја
ученика у едукативним камповима; дотирање исхране и смештаја ученика приликом
сусрета школа; додељивање материјалне помоћи за најугроженије ученике, с посебним
нагласком на ученике, припаднике ромске националне мањине, као и за све остале
дотације непрофитним институцијама.
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Активност 04 - Средње образовање
Функционална класификација - 920
Средње образовање
Извори финансирања за активност средње образовање
01 00 Приходи из буџета
07 13 Трансфери од других нивоа власти - трансферна
средства из републичког буџета за расходе за
запослене у образовању
733131 - Текући трансфери од Републике у корист нивоа АП
Војводина
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година
311712 - Пренета неутрошена средства за посебне намене
Укупно за активност средње образовање:

25.928.110,49 динара
7.029.490.000,00 динара

4.891.053,71 динара
7.060.309.164,20 динара

Средства која су намењена за реализацију пројекта "Инклузија ромских ученика у
средњим школама у АП Војводини" (донатор је Roma Education Fund – REF) планирана су
на основу закљученог Уговора о подршци пројекту ''Инклузија ромских ученика у средњим
школама у АП Војводини'' број: 106-68-00003/2007-01 од 21. септембра 2007. године,
Анекса уговора за добијање РЕФ финансијских средстава по пројекту „Инклузија ромских
ученика у средњим школама у АП Војводини" од 31.07.2011. године, Измене уговора о
додели средстава од 01.08.2011. године, Допуне уговора о додели бесповратних средстава
од 29.05. 2013. године, Протоколa о сарадњи у реализацији пројекта ''Инклузија деце
ромске националности у средње школе у АП Војводини'' број 128-61-221/2012 од
09.05.2012. године, Анексa I Протокола од 01.02. 2013. године и Анекса II Протокола од
24.05.2013. године.
Позиција 362
Економска класификација 463 - Трансфери осталим нивоима власти
Правни основ за финансирање планираних средстава на економској класификацији 463 Трансфери осталим нивоима власти је Покрајинска скупштинска одлука о буџету
Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину ("Службени лист АПВ", бр. 50/13) и
Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 40/12пречишћен текст).
463-Трансфери осталим нивоима власти

7.052.642.897,49 динара

01 00 Приходи из буџета
21.915.297,49 динара
07 13 Трансфери од других нивоа власти - трансферна 7.029.490.000,00 динара
средства из републичког буџета за расходе за
запослене у образовању
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих 1.237.600,00 динара
година
•

Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти –
7.047.392.897,49 динара (приходи из буџета 16.665.297,49 динара, трансфери од
других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за
запослене у образовању 7.029.490.000,00 динара и неутрошена средства
донација из ранијих година 1.237.600,00 динара).
36

Намене на економској класификацији 4631 - Текући трансфери осталим нивоима
власти планиране су:
1
07 13

Расходи за запослене у средњем образовању
Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког
буџета за расходе за запослене у образовању - 7.029.490.000,00 динара

Средства за расходе за запослене у средњем образовању у износу од
7.029.490.000,00 динара из извора 07 13 – Трансфери од других нивоа власти – трансферна
средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању планирана су у
складу са Законом о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС",
број 72/2009, 52/2011 и 55/13) и Законом о буџету Републике Србије за 2014. годину
("Службени гласник РС", број 110/13). Планирана средства преносе се трансферно из
буџета Републике Србије у буџет АП Војводине, одакле се преносе средњим школама.
2
01 00
15 00

Програми и пројекти са циљем подизања
нивоа образовања
Приходи из буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година

6.926.899,00 динара
5.689.299,00 динара
1.237.600,00 динара

Средства у износу од 5.689.299,00 динара из извора финансирања 01 00 - Приходи
из буџета, намењена су за програме и пројекте са циљем подизања нивоа образовања и
преносе се средњим школама за:
- услуге усавршавања запослених, као што су обавезан континуирани вид
едукације запослених кроз учешће на семинарима, саветовањима (у виду котизација),
издаци за стручне испите, чланарине као и остали издаци за стручно образовање у циљу
подизања квалитета образовања, обезбеђивања увођења нових приступа, праваца,
метода и технологија у образовно васпитни процес;
- услуге информисања као што су услуге штампања билтена, часописа,
публикација, школског листа, тестова за такмичења, монографија, диплома, ђачких
тефтера и другог штампаног материјала у циљу што бољег информисања;
- обележавање годишњице постојања, као и све друге услуге по уговору које се
јављају у току године, а неопходне су за редован рад установа образовања;
- услуге образовања, као што су израда и унапређење наставних планова и
програма, тестова за такмичења, школске документације (дневника, ђачких књижица,
матичних књига, приручника и додатног наставног материјала и друго) на језицима
националних мањина, осавремењавање обавезног, изборног и факултативног наставног
рада, израда пројеката популаризације савремених научних дисциплина и технологија,
израда осталих пројеката (пројекти који су везани за научно истраживачки рад у школским
лабораторијама и учионицама), као и друге услуге образовања, културе и спорта које се
јављају у току године, а неопходна су за редован рад установа образовања;
- материјале за образовање, као што су основни потрошни материјали за
побољшање минималних услова рада школе- креда, сунђер, остали материјали за
образовање, материјали за одржавање хигијене, дидактички материјали, материјали
чијим се коришћењем доприноси отклањању психомоторних поремећаја деце, као и други
материјали за образовање, културу и спорт које се јављају у току године, а неопходна су за
редован рад установа образовања;
- накнаде из буџета за образовање, као што су општинска, покрајинска,
републичка и међународна такмичења из већине наставних предмета средњег
образовања; накнаде за одласке и учешћа наших најталентованијих ученика на домаћим и
међународним такмичењима; организоване посете ученика музејима, позоришним,
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музичко-сценским представама и другим културним манифестацијама; ученичке награде;
накнаде за образовање и усавршавање талентованих ученика;накнаде за исхрану и
смештај ученика који су у тешком социјалном положају и који су са хендикепом, а са
посебним освртом на помоћ ученицима ромске националне мањине чије је укључивање у
школски систем један од важних задатака нашег друштва; накнаде из буџета за трошкове
исхране и смештаја ученика у едукативним камповима; накнаде из буџета за трошкове
исхране и смештаја ученика приликом сусрета школа; накнаде из буџета које имају за циљ
да се учењем језика националних мањина развије и негује толеранција, побољша
комуникација и проширује општа култура; накнаде из буџета које имају за циљ очување
традиције и неговање матерњег језика; накнаде из буџета за унапређење међународне
сарадње средњих школа; накнаде из буџета за додатно изваншколско образовање
ученика; накнаде из буџета за реализацију изборних и факултативних наставних садржаја,
садржаја слободних активности; накнаде из буџета везане за борбу против болести
зависности који има за циљ превенцију и сузбијање исте код ученика и омладине на
територији АП Војводине; накнаде из буџета за мањинско образовање Рома (због тешког
социо – економског статуса ромске заједнице приоритетно је укључивање што већег броја
деце ромске националности у редован школски систем, као и њихово редовније
школовање у циљу повећања броја ромских средњошколаца; ово се може постићи
преносом средстава средњим школама за организовање допунског рада са ученицима,
додељивањем једнократне помоћи за најугроженије ученике који показују успех у
школовању, накнадама из буџета за исхрану, смештај, излете и екскурзије деце ромске
националности); накнаде из буџета за остваривање пројекта билингвалне наставе у
средњем образовању на територији АП Војводине; накнаде из буџета за остваривање
програма безбедности ученика (подржавање мера које доприносе безбеднијем боравку
ученика у средњим школама, и које афирмишу квалитет живота кроз реализацију два
обимна програма: побољшање физичког и здравственог стања ученика и заштита младих
од болести зависности); друге накнаде за социјалну заштиту из буџета.
Средства у износу од 1.237.600,00 динара из извора финансирања 15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година, намењена су за надокнаду трошкова
везаних за реализацију пројекта ''Инклузија ромских ученика у средњим школама у АП
Војводини" (донатор је Roma Education Fund-REF), конкретно за именовањe одређеног
броја наставника средњих школа укључених у пројекат, за наставнике менторе са правом
на менторску накнаду за рад. Ментори ће пружати педагошко – психолошку и стручну
помоћ и подршку ученицима ромске националности који су стипендисти у пројекту, да
заврше средњу школу и да при томе постижу што бољи општи успех. Средства су
намењена и за усавршавање наставника у менторском раду, као и друге накнаде у циљу
реализације активности предвиђене пројектом. Средства се преносе средњим школама у
АП Војводини, које су укључене у реализацију наведеног пројекта.
3

01 00

Увођење двојезичне наставе на српском и
енглеском језику у средњем образовању на
територији АПВ
Приходи из буџета

4.350.998,49 динара

4.350.998,49 динара

Средства у износу од 4.350.998,49 динара преносе се установама средњег
образовања на територији АП Војводине, које су укључене у пројекат ''Увођење двојезичне
наставе на српском и енглеском језику у установама образовања и васпитања на
територији АП Војводине'' (у даљем тексту:Пројекат) у школској 2013/2014 години и
2014/2015. години, и то:
• Гимназији «Јован Јовановић Змај», Нови Сад износ од 2.800.998,49 динара;
• Митровачкој гимназији, Сремска Митровица износ од 980.000,00 динара и
• Сенћанској гимназији, Сента износ од 570.000,00 динара.
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Средства су намењена у буџетској 2014. години за трошкове финансирања
извршиоца који учествују у реализацији пројекта двојезичне наставе, за трошкове
годишње чланарине и обавезне посете овлашћених Кембриџ инспектора током 2014.
године, за трошкове годишње чланарине за међународну матуру (IB) и обавезне посете
овлашћених инспектора током 2014. године, за трошкове материјала за образовање,
стручно усавршавање запослених - обука наставног кадра (у земљи и иностранству), за
трошкове набавке дидактичко - методичке литературе и друго.
Двојезична настава подразумева извођење наставе појединих предмета на
српском и енглеском језику, у склопу наставног плана и програма које утврђује
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Главни циљ
двојезичне наставе је пружање ученицима не само стручне компетенције – овладавање
стручном терминологијом, у сваком појединачном програму, него и одличну језичку и
комуникацијску компетенцију.
Гимназија ''Јован Јовановић Змај'' у Новом Саду је установа средњег образовања
која је предвиђена Пројектом за почетак реализације двојезичне наставе. Финансирање
двојезичне наставе у Митровачкој гимназији и Сенћанској гимназији врши се у складу са
тачком 4. став 2. Закључака Владе АП Војводине број 61-48/2013 од 20. марта 2013. године
којим се задужује Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне
заједнице да у школској 2013/2014 години укључи још најмање две средње школе у
пројекат двојезичне наставе. Увођење двојезичне наставе у наведеним установама се
одвија на основу:
- Протокола о приступању имплементацији пројекта Владе АПВ «Увођење
двојезичне наставе на српском и енглеском језику у установама образовања и
васпитања на територији АПВ» закљученим између Покрајинског секретаријата за
образовање и Града Сремске Митровице, број 106-61-00225/2010-01 од 20.09.2010.
године и Споразума закљученог између Града Сремска Митровица, Градске управе
за образовање Сремска Митровица и Митровачке гимназије под бројем 133-3/13
од 02. 09.2013. године и
- Протокола о приступању пројекту Владе АПВ «Увођење двојезичке наставе на
српском и енглеском језику у установама образовања и васпитања на територији
АПВ» закљученим између Покрајинског секретаријата за образовање, управу и
националне заједнице и Општине Сента, број 128-61-48/2013-01 од
10.10.2013.године и Споразума закљученог између Општине Сента и Сенћанске
гимназије под бројем 61-25-I/2013 – II од 16. 10.2013. године.
Закључцима Владе АП Војводине поводом Информације у вези са спровођењем
пројекта ''Увођење двојезичне наставе на српском и енглеском језику у установама
образовања и васпитања на територији АП Војводине'' број 61-48/2013 од 20. марта 2013.
године, Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице се
задужује да опредељеним буџетским средствима допринесе унапређивању рада
двојезичне наставе у наведеним установама средњег образовања.
У складу са одредбом члана 9. став 3. Закона о основама система образовања и
васпитања (’’Сл. гласник РС'', бр. 72/09, 52/11 и 55/13) (у даљем тексту: Закон) образовноваспитни рад у установама образовања и васпитања може да се изводи на страном језику,
односно двојезично, на основу претходне сагласности Министарства просвете,науке и
технолошког развоја Републике Србије. Влада АП Војводине је на својој седници одржаној
07. јула 2010. године донела закључак којим се усваја текст пројекта "Увођење двојезичне
наставе на српском и енглеском језику у установама образовања и васпитања на
територији АП Војводине". Сагласно одредби члана 101. Закона а у вези са чланом 9.
Закона, Министарство просвете и науке Републике Србије дало је сагласност за
реализацију Пројекта дана 23.05.2011. године, под бројем: 611-00-00110/2011-06 за
извођење образовно-васпитног рада у установама образовања и васпитања на територији
АП Војводине двојезично, на српском и енглеском језику.
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Самим Пројектом, а уз претходну сагласност Министарства просвете и науке
Републике Србије, предвиђено је постепено повећање броја билингвалних
одељења/школа на територији АП Војводине, које ће реализовати наставни план и
програм на српском и енглеском језику.
4
01 00

Трошкови закупа
општине Нови Сад
Приходи из буџета

имовине

од

Јеврејске

3.000.000,00 динара
3.000.000,00 динара

Средства у износу од 3.000.000,00 динара преносе се Балетској школи у Новом
Саду, а намењена су за финансирање трошкова закупа имовине од Јеврејске општине
Нови Сад.
Правни основ за финансирање планираних средстава за наведену намену је
Споразум број 46-49/2012 од 27.04.2012. године, који су закључили Аутономна Покрајина
Војводина-Влада АП Војводине, Град Нови Сад, Балетска школа у Новом Саду и Јеврејска
општина Нови Сад. Чланом 4. Споразума предвиђено је потписивање уговора о закупу
имовине коју користи Балетска школа у Новом Саду. Уговор о закупу је закључен дана
26.10.2012. године између Јеврејске општине Нови Сад, Балетскe школe у Новом Саду и
Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице, Нови Сад, на
рок од 20 (двадесет) година. Наведеним уговором је предвиђено да се почетком сваке
календарске године закључи анекс уговора којим ће се утврдити, за текућу буџетску
годину финансијска обавеза Покрајинског секретаријата за образовање, управу и
националне заједнице, према Балетској школи у Новом Саду по основу закупнине, у
складу са Споразумом. Закупљену некретнину Балетска школа у Новом Саду користиће као
добар домаћин, за нaмену и у обиму како их је и дo сада користила, за обављање
делатности за коју је регистрована.
5
01 00

Текуће поправке и одржавање зграда и
3.625.000,00 динара
опреме
Приходи из буџета
3.625.000,00 динара

Средства у износу од 3.625.000,00 динара преносе се установама средњег
образовања за извођење радова на текућим поправкама и одржавању објеката и то
Гимназији за талентоване ученике „Деже Костолањи“, Суботица и Гимназији «Јан Колар»
са домом ученика, Бачки Петровац у 2014. години.
Правни основ за финансирање планираних извођења радова су члан 34. став 1.
тачка 1) Закона о утврђивању одређених надлежности Аутономне Покрајине Војводине
(„Службени гласник РС“, бр. 99/09 и 67/12 – УС РС), члан 156. став 1. и члан 158. Закона о
основама система образовања и васпитања (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09, 52/11 и 55/13), за
Гимназију за талентоване ученике «Деже Костолањи», Суботица Одлука о делимичном
преносу оснивачких права над Гимназијом за талентоване ученике «Деже Костолањи»,
Суботица («Службени лист АПВ», бр. 5/11), и за Гимназију са домом ученика «Јан Колар»,
Бачки Петровац Одлука о делимичном преносу оснивачких права над Гимназијом са
домом ученика «Јан Колар», Бачки Петровац («Службени лист АПВ», бр. 25/12).
На основу члана 34. став 1. тачка 1) Закона о утврђивању одређених надлежности
Аутономне Покрајине Војводине, АП Војводина, преко својих органа, оснива установе
средњег образовања и васпитања на територији Аутономне Покрајине Војводине, а
чланом 156. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања је прописано да
се средства за финансирање делатности установа чији је оснивач Република Србија,
аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе обезбеђују у буџету Републике
Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе. Чланом 158. истог закона је
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утврђено да се у буџету аутономне покрајине обезбеђују средства за део економске цене,
у складу са законом којим се уређује финансирање установа на територији аутономне
покрајине.
Према достављеним захтевима Гимназије за талентоване ученике „Деже
Костолањи“, Суботица и Гимназије са домом ученика «Јан Колар», Бачки Петровац
потребно је обезбедити средства у износу од 3.625.000,00 динара, која би се користила за
радове на поправкама и одржавању школских објеката као што су глетовање и фарбање
зидних површина, поправка и фарбање столарије, лакирање паркета, замена дотрајале
дворишне ограде и капија и других грађевинско занатских радови, а од поправке опреме
потребно је извршити тапацирање столица за свечану салу. Наведени радови планирани су
да се изводе у 2014. години, а ради побољшања услова за рад и боравак у овим
образовним установама од посебног значаја на територији АП Војводине.
•

Економска класификација 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти
– 5.250.000,00 динара (приходи из буџета 5.250.000,00 динара)

Намене на економској класификацији 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима
власти планиране су:
6
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Набавка опреме
Приходи из буџета

5.250.000,00 динара
5.250.000,00 динара

Средства у износу од 3.390.000,00 динара, предвиђена су за реализацију набавке
нове опреме за Гимназију са домом ученика за талентоване ученике „Бољаи“, Сента, за
Гимназију за талентоване ученике „Деже Костолањи“, Суботица и за Гимназију «Јан
Колар» са домом ученика, Бачки Петровац у 2014. години.
Правни основ за пренос средстава су члан 34. став 1. тачка 1) Закона о утврђивању
одређених надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС“, бр.
99/09 и 67/12 – УС РС), члан 156. став 1. и члан 158. Закона о основама система
образовања и васпитања васпитања (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09, 52/11 и 55/13), за
Гимназију са домом ученика за талентоване ученике „Бољаи“, Сента је Одлука о
делимичном преносу оснивачких права над Гимназијом са домом ученика за талентоване
ученике «Бољаи», Сента («Службени лист АПВ», бр. 5/11), за Гимназију за талентоване
ученике «Деже Костолањи», Суботица је Одлука о делимичном преносу оснивачких права
над Гимназијом за талентоване ученике «Деже Костолањи», Суботица («Службени лист
АПВ», бр. 5/11) и за Гимназију са домом ученика «Јан Колар», Бачки Петровац је Одлука о
делимичном преносу оснивачких права над Гимназијом са домом ученика «Јан Колар»,
Бачки Петровац («Службени лист АПВ», бр. 25/12).
На основу члана 34. став 1. тачка 1) Закона о утврђивању одређених надлежности
Аутономне Покрајине Војводине, АП Војводина, преко својих органа, оснива установе
средњег образовања и васпитања на територији Аутономне Покрајине Војводине, а
чланом 156. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања васпитања је
прописано да се средства за финансирање делатности установа чији је оснивач Република
Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе обезбеђују у буџету
Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе. Чланом 158.
истог закона је утврђено да се у буџету аутономне покрајине обезбеђују средства за део
економске цене, у складу са законом којим се уређује финансирање установа на
територији аутономне покрајине.
Према достављеним захтевима Гимназије са домом ученика за талентоване
ученике „Бољаи“, Сента, Гимназије за талентоване ученике „Деже Костолањи“, Суботица и
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Гимназије «Јан Колар» са домом ученика, Бачки Петровац потребно је обезбедити
средства, у износу од 3.390.000,00 динара, која би се користила за набавку неопходне
опреме као што је рачунарска опреме, кухињски апарати, фотокопир апарат, опреме за
видео надзор, софтвери за извођење наставе, опреме за потребе извођења наставе из
предмета математика, вајарства, физичко васпитање и друге опреме неопходне за
квалитетно функционисање установа. Реализацијом набавке наведене опреме подигао би
се квалитета образовања и услови за боравак у овим образовним установи од посебног
значаја на територији АП Војводине у 2014. години.
Средства у износу од 1.860.000,00 динара преносе се установама средњег
образовања на територији АП Војводине, које су укључене у пројекат ''Увођење двојезичне
наставе на српском и енглеском језику у установама образовања и васпитања на
територији АП Војводине'' (у даљем тексту:Пројекат) у школској 2013/2014 години и
2014/2015 години, и то:
• Гимназији «Јован Јовановић Змај», Нови Сад износ од 750.000,00 динара;
• Митровачкој гимназији, Сремска Митровица износ од 350.000,00 динара и
• Сенћанској гимназији, Сента износ од 760.000,00 динара.
Средства су намењена у буџетској 2014. години за трошкове набавке опреме које
су у функцији реализације Пројекта.
Двојезична настава подразумева извођење наставе појединих предмета на
српском и енглеском језику, у склопу наставног плана и програма које утврђује
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Главни циљ
двојезичне наставе је пружање ученицима не само стручне компетенције – овладавање
стручном терминологијом, у сваком појединачном програму, него и одличну језичку и
комуникацијску компетенцију. Да би се постигли циљеви Пројекта неопходна је нова,
савремена опрема за школе за извођење наставе.
Гимназија „Јован Јовановић Змај“, у Новом Саду као установа средњег образовања,
предвиђена је Пројектом за почетак реализације двојезичне наставе.
Финансирање двојезичне наставе у Митровачкој гимназији и Сенћанској гимназији
врши се у складу са тачком 4. став 2. Закључака Владе АП Војводине број 61-48/2013 од 20.
марта 2013. године којим се задужује Покрајински секретаријат за образовање, управу и
националне заједнице да у школској 2013/2014 години укључи још најмање две средње
школе у пројекат двојезичне наставе. Увођење двојезичне наставе у наведеним
установама се одвија на основу:
- Протокола о приступању имплементацији пројекта Владе АПВ «Увођење
двојезичне наставе на српском и енглеском језику у установама образовања и
васпитања на територији АПВ» закљученим између Покрајинског секретаријата за
образовање и Града Сремске Митровице, број 106-61-00225/2010-01 од 20.09.2010.
године и Споразума закљученог између Града Сремска Митровица, Градске управе
за образовање Сремска Митровица и Митровачке гимназије под бројем 133-3/13
од 02. 09.2013. године и
- Протокола о приступању пројекту Владе АПВ «Увођење двојезичке наставе на
српском и енглеском језику у установама образовања и васпитања на територији
АПВ» закљученим између Покрајинског секретаријата за образовање, управу и
националне заједнице и Општине Сента, број 128-61-48/2013-01 од
10.10.2013.године и Споразума закљученог између Општине Сента и Сенћанске
гимназије под бројем 61-25-I/2013 – II од 16. 10.2013. године.
Закључцима Владе АП Војводине поводом Информације у вези са спровођењем
пројекта ''Увођење двојезичне наставе на српском и енглеском језику у установама
образовања и васпитања на територији АП Војводине'' број 61-48/2013 од 20. марта 2013.
године, Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице се
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задужује да опредељеним буџетским средствима допринесе унапређивању рада
двојезичне наставе у наведеним установама средњег образовања.''
Позиција 363
Економска класификација 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета - 2.406.400,00
динара
472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година

2.406.400,00 динара
2.406.400,00 динара

Правни основ за финансирање планираних средстава на економској класификацији 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета је Покрајинска скупштинска одлука о буџету
Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину ("Службени лист АПВ", бр. 50/13) и
Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 40/12пречишћен текст).
•

Економска класификација - 4727 - Накнаде из буџета за образовање, културу,
науку и спорт - 2.406.400,00 динара

Средства у износу од 2.406.400,00 динара из извора финансирања 15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година намењена су за надокнаду трошкова
везаних за реализацију пројекта "Инклузија ромских ученика у средњим школама у АП
Војводини"(донатор је Roma Education Fund-REF), конкретно за обезбеђивање ученичких
стипендија. Планирана средства се односе и на обезбеђивање једнократне накнаде за
трошкове уџбеника и осталог школског прибора, као и на остале накнаде за образовање у
циљу реализације наведеног пројекта, којима се доприноси повољнијем положају
ромских средњошколаца и обезбеђивању услова за наставак школовања на високим
односно академским студијама.
Позиција 364
Економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама - 5.259.866,71
динара
481 – Дотације невладиним организацијама
01 00 Приходи из буџета
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година

5.259.866,71 динара
4.012.813,00 динара
1.247.053,71 динара

Правни основ за финансирање планираних средстава на економској класификацији 481 Дотације невладиним организацијама је Покрајинска скупштинска одлука о буџету
Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину ("Службени лист АПВ", бр. 50/13 и
Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 40/12пречишћен текст).
•

Економска класификација - 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама
– 5.259.866,71 динара

Средства на економској класификацији 4819 - Дотације осталим непрофитним
институцијама из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета у износу од 4.012.813,00
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динара намењена су за дотирање националних савета, невладиних организација,
удружења грађана и других непрофитних институција чија се делатност везује за средње
образовање и за (су)финансирање програма којима се унапређује васпитно-образовна
пракса, подиже се квалитет образовања, обезбеђује се увођење нових приступа, праваца,
метода и технологија у образовно-васпитни процес као и за (су)финансирање програма
дотирања услуга информисања.
Средства су предвиђена за реализацију следећих активности: стручно усавршавање
кадрова на семинарима, стручним и научни скуповима, сајмовима из области образовања
и слично; дотирање истраживачких пројеката из области средњег образовања и
васпитања; дотирање припрема и штампања публикација, билтена, монографија;
дотирање реализације програма и пројеката у смислу повезивања-отварања средњих
школа према локалној заједници; дотирање припрема и израда тестова за такмичења,
превод тестова на језике националних мањина од школског до републичког нивоа;
дотирање припрема приручника и додатног наставног материјала у циљу увођења нових
облика, метода рада, осавремењавање обавезног, изборног и факултативног наставног
рада; дотирање једнократне помоћи накнаде за трошкове школског прибора ученицима
који су у тешком социјалном положају; дотирање додатног изваншколског образовања
ученика припадника националних мањина; дотирање пројеката који имају за циљ очување
традиције и неговање матерњег језика; дотирање превода приручника и наставног
материјала на језике националних мањина у циљу обезбеђивања подједнаких услова за
школовање деце, припадника свих националних мањина средњошколског узраста;
дотирање реализације пројеката у циљу осавремењавања наставних планова и програма,
увођења иновација у обавезном, изборном и факултативном наставном процесу и
слободним активностима; дотирање реализације изборних и факултативних наставних
садржаја, садржаја слободних активноти који се реализују ван школске зграде; дотирање
учешћа на такмичењима чији су иницијатори невладине организације, удружења грађана
и непрофитне институције; дотирање додела награда најталентованијим ученицима;
дотирање исхране и смештаја ученика у едукативним камповима; дотирање исхране и
смештаја ученика приликом сусрета школа; додељивање материјалне помоћи за
најугроженије ученике, с посебним нагласком на ученике, припаднике ромске националне
мањине, дотирање реализације пројекта Школа ромологије (укључивање што већег броја
деце, припадника ромске националне мањине у редован образовни систем на свим
нивоима, као и њихово редовније школовање).
Средства се планирају и за успостављање партнерских односа невладиних
организација и образовних институција, која се односе на дотирање програма едукације
ученика и наставног кадра, реформе образовања, интеркултуралног образовања као и на
све остале програме и пројекте којима је циљ подизање нивоа образовања.
Средства у износу од 1.247.053,71 динара, из извора финансирања 15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година, односе се на трошкове везане за
реализацију пројекта „Инклузија ромских ученика у средњим школама у АП
Војводини"(донатор је Roma Education Fund-REF) и преносе се партнеру на пројекту –
Војвођанском ромском центру за демократију из Новог Сада, и то за трошкове школарине
средњошколаца, за часове енглеског језика за најбоље стипендисте, за награде најбољим
стипендистима, за путне трошкове учесника у пројекту, за организовање завршне
конференције, за студентско волонтирање (пружање помоћи од стране успешних ромских
студената средњошколцима - стипендистима на терену у савлађивању градива, набавка
материјала за образовање), набавка и представљање приручника о студентском
волонтеризму у региону, обука за непосредан волонтерски рад, припрема завршног
извештаја (припрема за штампу, услуге штампања и превођења) и презентовање истог у
оквиру прес конференције, надокнада за рад особа ангажованих за административне и
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финансијске послове на реализацији пројекта и други трошкови неопходни за успешну
реализацију пројектом предвиђених активности.
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Активност 05 - Ученички стандард
Функционална класификација - 960
Помоћне услуге образовању
Извори финансирања за активност Ученички стандард
01 00 Приходи из буџета

183.000.000,00 динара

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

224.034.000,00 динара

Укупно за активност Ученички стандард:

407.034.000,00 динара

Позиција 365
Економска класификација 463 - Трансфери осталим нивоима власти - 407.034.000,00
динара
Правни основ за финансирање планираних средстава на економској класификацији
463 - Трансфери осталим нивоима власти је Покрајинска скупштинска одлука о буџету
Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину ("Службени лист АПВ", бр. 50/13) и
Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 40/12пречишћен текст).
463-Трансфери осталим нивоима власти

407.034.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета
07 13 Трансфери од других нивоа власти - трансферна
средства из републичког буџета за расходе за
запослене у образовању

183.000.000,00 динара
224.034.000,00 динара

•

Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти 407.034.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета
динара
0713 Трансфери од других нивоа власти –
трансферна средства из републичког
буџета за расходе за запослене у
образовању
динара

183.000.000,00

224.034.000,00

Намене планиране за период јануар-децембар 2014. године на економској
класификацији 4631-Текући трансфери осталим нивоима власти су:
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1

Расходи за запослене у ученичком стандарду

224.034.000,00 динара

07 13

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

Планирана средства за ове намене односе се на расходе за запослене у области
ученичког стандарда и износе 224.034.000,00 динара. Средства за ове намене преносе се
из буџета Републике Србије буџету Аутономне Покрајине Војводине као трансферна
средства установама ученичког стандарда за расходе запослених. Правни основ за
финансирање наведених намена је Закон o буџету Републике Србије за 2014. годину
(''Службени гласник РС'', бр. 110/13).
2
01 00

Регресирање превоза ученика
Приходи из буџета

180.000.000,00 динара

За регресирање превоза ученика средњих школа у међуградском саобраћају у АП
Војводини у периоду јануар-децембар 2014. године планирана су средства у износу од
180.000.000,00 динара.
Средства за регресирање трошкова превоза преносе се општинама/градовима као
наменски трансфери осталим нивоима власти. Крајњи корисници средстава су ученици
средњих школа у АП Војводини који свакодневно путују од места становања до образовне
установе.
Циљ регресирања је да се ствара приближно једнак приступ школовању деце
средњошколског узраста у свим општинама у АП Војводини и да се делимично растерети
породични буџет оних родитеља, чија деца свакодневно путују до школе. Секретаријат се
залаже да се деца уписују у средње школе и бирају профиле према својим афинитетима, а
не према близини школе и могућностима родитеља у финансирању трошкова школовања.
Правни основ за финансирање ове активности је члан 36. став 1. тачка 9) Закона о
утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине (''Службени гласник РС'', бр.
99/09 и 67/12 – УС РС) .
3
01 00

Програми и пројекти са циљем
подизања ученичког стандарда
Приходи из буџета

3.000.000,00 динара

За програме и пројекте са циљем подизања ученичког стандарда у периоду јануардецембар 2014. године планирана су средства у износу од 3.000.000,00 динара. Иста су
намењена домовима ученика за организовање сусрета домова у АП Војводини, за
програме и пројекте из области образовања и васпитања, културе, уметности, спорта, за
разне манифестације, за увођење и одржавање HACCP и ISO стандарда у домовима
ученика и за друге програме и пројекте, а све у циљу подизања квалитета пружања услуга
у
установама
ученичког
стандарда.
Правни основ за финансирање наведених активности је члан 84. став 1. тачка 1) и члан 85.
Закона о ученичком и студентском стандарду (''Службени гласник РС'', бр. 18/10 и 55/13)
по којем установа стиче средства за обављање делатности, у складу са законом и статутом,
које обезбеђује оснивач. На основу члана 26. став 4. Закона установа је дужна да у
пословању храном користи упутство за добру произвођачку и хигијенску праксу и примену
НАССР стандарда, у складу са законом којим се уређује безбедност хране. НАССР
представља интегрисани систем контроле безбедности хране у свим фазама њене
производње и дистрибуције, чији је циљ коришћење безбедне и здраве хране. Увођењем
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овог стандарда битно се побољшава квалитет пружања услуга исхране у домовима
ученика.
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Глава 09.01 ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА
Функционална класификација – 980
Образовање некласификовано на другом месту
У Глави 09.01. Индиректни корисници у области образовања планира се финансирање
делатности Педагошког завода Војводине за 2014. годину.
Укупна планирана средства за 2014. годину износе 29.888.437,00 динара, и то:
буџетска средства су 24.189.137,00 динара, а додатна средства 5.699.300,00 динара. По
изворима финансирања су:
01 00 Приходи из буџета
03 00 Социјални доприноси
771111 - Меморандумске ставке за рефундацију расхода
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника
742372 – Приходи индиректних корисника буџета локалне
самоуправе који се остварују додатним активностима
08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица
744131 - Текући добровољни трансфери од
физичких и правних лица у корист нивоа АП Војводина
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства
321311 – Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих
година
311519 – Остали извори новчаних средстава
Укупно за Главу 09.01 - Индиректни корисници у oбласти
образовања – Педагошки завод Војводине

24.189.137,00 динара
300.000,00 динара
3.651.400,00 динара

825.000,00 динара

922.900,00 динара
812.900,00 динара
110.000,00 динара
29.888.437,00 динара

Правни основ за финансирање делатности Педагошког завода Војводине је члан
166. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“
бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члан 3. Одлуке о оснивању Педагошког завода Војводине
(''Службени лист АПВ'', број 14/03), Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП
Војводине за 2014. годину (''Службени лист АПВ'', број 50/13) и Покрајинска скупштинска
одлука о покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 40/12- пречишћен текст).
01 00 Приходи из буџета планирани су у износу од 24.189.137,00 динара за финансирање
делатности Педагошког завода Војводине, а распоред ових средстава планиран је у складу
са пријављеним апропријацијама индиректног корисника.
03 00 Социјални доприноси 771111 – Меморандумске ставке за рефундацију расхода
планирани су у износу од 300.000,00 динара за рефундацију трошкова боловања преко 30
дана од Републичког завода за здравствено осигурање. Распоред ових средстава планиран
је у складу са пријављеним апропријацијама индиректног корисника.
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 742372 – Приходи индиректних корисника
буџета локалне самоуправе који се остварују додатним активностима планирани су у
износу од 3.651.400,00 динара на основу пројекције Педагошког завода Војводине, а
распоред ових средстава извршен је у складу са пријављеним апропријацијама
индиректног корисника. Правни основ је Одлука о оснивању Педагошког завода Војводине
(''Службени лист АПВ'', број 14/03).
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08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 744131 - Текући добровољни
трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа АП Војводина планирани су у
износу од 825.000,00 динара на основу процене Педагошког завода Војводине, а распоред
ових средстава извршен у складу са пријављеним апропријацијама индиректног
корисника.
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства износе
922.900,00 динара: 321311 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година
812.900,00 динара и 311519 – Остали извори новчаних средстава 110.000,00 динара, a
представљају планску категорију која ће бити сведена на ниво оствареног суфицита по
Завршном рачуну за 2013. годину приликом ребаланса. Распоред ових средстава извршен
je у складу са пријављеним апропријацијама индиректног корисника. Правни основ је
Одлука о оснивању Педагошког завода Војводине (''Службени лист АПВ'', број 14/03).
Расходи су планирани по следећим економским класификацијама, изворима
финансирања и наменама:
Позиција 366
Економска класификација 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
12.884.996,00 динара
•

Економска класификација 4111 – Плате, додаци и накнаде запослених
12.884.996,00 динара

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

12.684.996,00 динара
100.000,00 динара
100.000,00 динара

Плате запослених код индиректних корисника у области образовања - Педагошког
завода Војводине (у даљем тексту:Завод) планирана су за 10 запослених у Заводу у износу
од 12.884.996,00 динара за 2014. годину.
Позиција 367
Економска класификација 412-Социјални доприноси на терет послодавца 2.306.414,00
динара
•

Економска класификација 4121 - Допринос за пензијско и инвалидско осигурање
1.417.350,00 динара

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

1.395.350,00 динара
11.000,00 динара
11.000,00 динара

Средства у износу од 1.417.350,00 динара планирана су за плаћање доприноса за
пензијско и инвалидско осигурање запослених на терет послодавца у Заводу.
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•

Економска класификација 4122 - Допринос за здравствено осигурање 792.427,00
динара

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

780.127,00 динара
6.150,00 динара
6.150,00 динара

Средства у износу од 792.427,00 динара планирана су за плаћање доприноса за
здравствено осигурање запослених на терет послодавца у Заводу.
•

Економска класификација 4123-Допринос за незапосленост 96.637,00 динара

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

95.137,00 динара
750,00 динара
750,00 динара

Средства у износу од 96.637,00 динара планирана су за плаћање доприноса за
незапосленост на терет послодавца у Заводу.
Позиција 368
Економска класификација 413 - Накнаде у натури 275.400,00 динара
•

Економска класификација 4131 - Накнаде у натури 275.400,00 динара

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

235.400,00 динара
30.000,00 динара
10.000,00 динара

Средства су планирана за претплатне месечне карте за превоз на рад и са рада у
јавном градском саобраћају за запослене, за новогодишње дечје пакетиће и друго у
Заводу.
Позиција 369
Економска класификација 414-Социјална давања запосленима 1.230.000,00 динара
•

Економска класификација 4141 - Исплата накнада за време одсуствовања са
посла на терет фондова 390.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета
03 00 Социјални доприноси

90.000,00 динара
300.000,00 динара

Средства су планирана за исплату накнада за боловање преко 30 дана,
породиљског одсуства запослених и друго у Заводу.
•

Економска класификација 4143 – Отпремнине и помоћи 500.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника
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370.000,00 динара
100.000,00 динара

13 06 Нераспоређен вишак прихода из
ранијих година – додатна средства

30.000,00 динара

Средства су планирана за исплату отпремнине при одласку у пензију и за исплату
помоћи запосленима у Заводу.
•

Економска класификација 4144 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог
или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 340.000,00 динара

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

160.000,00 динара
150.000,00 динара
30.000,00 динара

Средства су планирана за исплате помоћи у медицинском лечењу запосленог,
чланова уже породице као и друге помоћи запосленом у Заводу.
Позиција 370
Економска класификација 415 - Накнаде трошкова за запослене 486.271,00 динара
•

Економска класификација 4151- Накнаде трошкова за запослене 486.271,00
динара

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

446.271,00 динара
10.000,00 динара
30.000,00 динара

Средства су планирана за исплату трошкова превоза запослених на рад и са рада
у Заводу у случају да се накнада за превоз исплаћује у готовини.
Позиција 371
Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи
310.000,00 динара
•

Економска класификација 4161 - Награде запосленима и остали посебни
расходи 310.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

160.000,00 динара
150.000,00 динара

Средства су планирана за исплату јубиларних награда запосленима у Заводу.
Позиција 372
Економска класификација 421 - Стални трошкови 1.325.830,00 динара
•

Економска класификација 4211 - Трошкови платног промета и банкарских
услуга 148.710,00 динара

01 00 Приходи из буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника
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98.710,00 динара
20.000,00 динара

08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година – додатна средства

10.000,00 динара
20.000,00 динара

Средства су планирана за плаћање трошкова провизије банака и Управе за трезор при
обављању платног промета за потребе Завода.
•

Економска класификација 4214 - Услуге комуникација 590.000,00 динара

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

390.000,00 динара
150.000,00 динара
50.000,00 динара

Средства су планирана за телефонске, поштанске, интернет трошкове и друго у
Заводу.
•

Економска класификација 4215 - Трошкови осигурања 190.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

160.000,00 динара
30.000,00 динара

Средства су планирана за трошкове осигурања запослених, опреме и друго у
Заводу.
•

Економска класификација 4216 - Закуп имовине и опреме 360.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника
08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица

160.000,00 динара
160.000,00 динара
40.000,00 динара

Средства су планирана за трошкове закупа пословног простора, опреме и друго за
потребе Завода.
•

Економска класификација 4219 – Остали трошкови 37.120,00 динара

01 00 Приходи из буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

22.120,00 динара
15.000,00 динара

Средства су планирана за плаћање осталих сталних трошкова у Заводу.
Позиција 373
Економска класификација 422 - Трошкови путовања 1.405.000,00 динара
•

01 00
04 00
08 00
13 06

Економска класификација 4221 - Трошкови службених путовања у земљи
985.000,00 динара

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређен вишак прихода из ранијих
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500.000,00 динара
360.000,00 динара
25.000,00 динара
100.000,00 динара

година – додатна средства
Средства су планирана за трошкове службених путовања запослених и спољних
сарадника Завода на семинаре, конференције и манифестације из области образовања. То
су трошкови дневница, превоза, смештаја као и остали трошкови службених путовања у
земљи.
•

Економска класификација 4222 - Трошкови службених путовања у иностранство
420.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника
08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година – додатна средства

200.000,00 динара
100.000,00 динара
80.000,00 динара
40.000,00 динара

Средства су планирана за трошкове службених путовања запослених и спољних
сарадника Завода у иностранство, а у вези међународне сарадње у области образовања.
То су трошкови дневница, превоза, смештаја и остали трошкови службених путовања у
иностранство.
Позиција 374
Економска класификација 423-Услуге по уговору 3.549.000,00 динара
•

Економска класификација 4231 - Административне услуге 170.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

120.000,00 динара
50.000,00 динара

Средства су планирана за секретарске услуге, услуге превођења, консултантске
услуге из области рачуноводства и друге административне услуге у Заводу.
•

Економска класификација 4232 - Компјутерске услуге 410.000,00 динара

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

300.000,00 динара
80.000,00 динара
30.000,00 динара

Средства су планирана за трошкове услуга одржавања софтвера, рачунарске опреме
и других компјутерских услуга у Заводу.
•

Економска класификација 4233 - Услуге образовања и усавршавања запослених
180.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година – додатна средства
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120.000,00 динара
30.000,00 динара
30.000,00 динара

Средства су планирана за трошкове котизација на семинарима, стручним
саветовањима, за трошкове полагања стучних испита, курсева за усавршавање знања
језика, рада на рачунарима и друго.
•

Економска класификација 4234 - Услуге информисања 890.000,00 динара

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

440.000,00 динара
400.000,00 динара
50.000,00 динара

Средства су планирана за услуге штампања књига, приручника, зборника, за
објављивање тендера као и за друге услуге информисања, а све у складу са програмским
активностима Завода.
•

Економска класификација 4235 - Стручне услуге 1.190.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

1.140.000,00 динара
50.000,00 динара

Средства су планирана за накнаде спољним члановима управног и надзорног
одбора, плаћање адвокатских услуга, услуга стручних комисија, за накнаде за обављање
привремених и поврмених послова, уговора о делу и друго у Заводу.
•

01 00
04 00
08 00
13 06

Економска класификација 4236 - Услуге за домаћинство и угоститељство
350.000,00 динара

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година – додатна средства

160.000,00 динара
120.000,00 динара
40.000,00 динара
30.000,00 динара

Средства су планирана за плаћање угоститељских услуга у вези организовања
конференција и семинара и друго у Заводу.
•

Економска класификација 4237 - Репрезентација 110.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

90.000,00 динара
20.000,00 динара

Средства су планирана за плаћање трошкова реперезентације и поклона у Заводу.
•

Економска класификација 4239 - Остале опште услуге 249.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година – додатна средства
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159.000,00 динара
30.000,00 динара
60.000,00 динара

Средства су планирана за плаћање услуге фотокопирања и осталих општих услуга
у Заводу.
Позиција 375
Економска класификација 424 - Специјализоване услуге 2.942.380,00 динара
•

Економска класификација 4242 - Услуге образовања, културе и спорта
2.942.380,00 динара

01 00 Приходи из буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника
08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година – додатна средства

1.702.380,00 динара
725.000,00 динара
480.000,00 динара
35.000,00 динара

Средства су планирана за плаћање услуга потребних приликом реализације
планираних пројеката из области образовања у Заводу.
Позиција 376
Економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање 540.000,00 динара
•

Економска класификација 4251 - Текуће поправке и одржавање зграда и
објеката 295.000,00 динара

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

230.000,00 динара
40.000,00 динара
25.000,00 динара

Средства су планирана за плаћање трошкова поправки и одржавања просторија
Завода.
•

Економска класификација 4252 - Текуће поправке и одржавање опреме
245.000,00 динара

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

180.000,00 динара
40.000,00 динара
25.000,00 динара

Средства су планирана за плаћање трошкова одржавања и поправки
административне и друге опреме у Заводу.
Позиција 377
Економска класификација 426-Материјал 1.799.646,00 динара
•

Економска класификација 4261 - Административни материјал 310.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника
08 00 Добровољни трансфери од физичких и
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160.000,00 динара
100.000,00 динара
20.000,00 динара

правних лица
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година – додатна средства

30.000,00 динара

Средства су планирана за набавку канцеларијског и другог административног
материјала у Заводу.
•

Економска класификација 4263 - Материјали за образовање и усавршавање
запослених 290.000,00 динара

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

230.000,00 динара
50.000,00 динара
10.000,00 динара

Средства су планирана за набавку стручне литературе за редовне потребе и за
образовање запослених као и за набавку других материјала за образовање запослених у
Заводу.
•

Економска класификација 4264 - Материјали за саобраћај 310.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника
08 00 Добровољни трансфери од физичких и
правних лица

200.000,00 динара
70.000,00 динара
40.000,00 динара

Средства су планирана за набавку горива и другог материјала за саобраћај у
Заводу.
•

01 00
04 00
08 00
13 06

Економска класификација 4266 - Материјали за образовање, културу и спорт
400.000,00 динара
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година – додатна средства

240.000,00 динара
100.000,00 динара
30.000,00 динара
30.000,00 динара

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

Економска класификација 4268 – Материјали за одржавање хигијене и
угоститељство 269.646,00 динара

01 00 Приходи из буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника
08 00 Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година – додатна средства
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159.646,00 динара
60.000,00 динара
20.000,00 динара
30.000,00 динара

Средства су планирана за набавку хигијенских средстава, материјала за
угоститељство и других средстава за угоститељство у Заводу.
•

Економска класификација 4269 – Материјали за посебне намене 220.000,00
динара

01 00 Приходи из буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

100.000,00 динара
120.000,00 динара

Средства су планирана за набавку потрошног материјала, резервних делова за
службено возило и других материјала за посебне намене у Заводу.
Позиција 378
Економска класификација 444-Пратећи трошкови задуживања 22.000,00 динара
•

Економска класификација 4441-Негативне курсне разлике 12.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

10.000,00 динара
2.000,00 динара

Средства су планирана су у Заводу за плаћање трошкова негативних курсних
разлика.
•

Економска класификација 4442-Казне за кашњење 10.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета

10.000,00 динара

Средства су планирана за плаћање казни због кашњења у измирењу обавеза у
Заводу.
Позиција 379
Економска класификација 482 - Порези, обавезне таксе, казне и пенали 121.500,00
динара
•

Економска класификација 4821-Остали порези 91.500,00 динара

01 00 Приходи из буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника
08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица

50.000,00 динара
1.500,00 динара
40.000,00 динара

Средства су планирана за пореске обавезе Завода.
•

Економска класификација 4822-Обавезне таксе 15.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

10.000,00 динара
5.000,00 динара

Средства су планирана за трошкове плаћања обавезних такси у Заводу.
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•

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

01 00 Приходи из буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

10.000,00 динара
5.000,00 динара

Средства су планирана за плаћање новчаних казни и пенала у Заводу.
Позиција 380
Економска класификација 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова 40.000,00
динара
•

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

01 00 Приходи из буџета
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

10.000,00 динара
30.000,00 динара

Средства су планирана су за новчане казне по судским решењима у Заводу.
Позиција 381
Економска класификација 512 - Машине и опрема 565.000,00 динара
•

Економска класификација 5121 - Опрема за саобраћај 100.000,00 динара

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

50.000,00 динара
20.000,00 динара
30.000,00 динара

Средства су планирана за опрему за саобраћај у Заводу.
•

Економска класификација 5122 - Административна опрема 235.000,00 динара

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

150.000,00 динара
50.000,00 динара
35.000,00 динара

Средства су планирана за набавку канцеларијске, биротехничке опреме и друго
за потребе Завода.
•

Економска класификација 5126 - Опрема за образовање, науку, културу и спорт
230.000,00 динара

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

150.000,00 динара
50.000,00 динара
30.000,00 динара

Средства су планирана за набавку опреме за образовање за потребе Завода у
фубкцији реализације планираних пројеката.
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Позиција 382
Економска класификација 515 – Нематеријална имовина 85.000,00 динара
•

Економска класификација 5151 - Нематеријална имовина 85.000,00 динара

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

60.000,00 динара
10.000,00 динара
15.000,00 динара

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

Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor
( мр Андор Дели)
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Назив корисника буџетских средстава
Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице
ПЛАНИРАНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ за 2014. годину -збирно 111 и 980

Маса средстава за плате
планирана за 2013. годину
Ред.бр.

1
1
2

3

4
5
6
7

8

9

Директни и индиректни корисници
буџетских средстава

2
Органи и организације локалне власти
Установе културе
Остале установе из области јавних
служби (навести називе: на пр.: установе
у области културе и сл.))
- Установа из области образовања
Месне заједнице

Буџетска средства

3
125.743.228,47

Tабела 1.
Маса средстава за плате
планирана за 2014. годину

Остали
извори

Буџетска
средства

Остали
извори

4

5
133.702.356,89

6

14.374.758,34

14.955.610,00

235.800,00

140.117.986,81

0,00 148.657.966,89

235.800,00

Дирекције основане од стране локалне
власти
Предшколске установе
Јавна предузећа основана од стране
локалне власти који се финансирају из
јавних прихода чија је намена утврђена
посебним законом
Остали индиректни корисници буџета
(навести називе)
Укупно за све кориснике буџетских
средстава

Нови Сад,

јануар 2014. године

Овлашћено лице
М.П.
_______________

Назив јединице локалне власти
Покрајиснки секретаријат за образовање, управу и националне заједнице
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2014. ГОДИНИ- збирно 111 и 980

Ред.бр.

1
1

2

3

4
5

6
7

8

9

Директни и индиректни корисници
буџетских средстава локалне власти
2
Органи и организације локалне власти
Изабрана лица
Постављена лица
Запослени
Установе културе
Остале установе из области јавних служби
које се финансирају из буџета (осим
предшколских установа; навести назив :
установа у области културе и сл.)
- Установа из области образовања
-

Број запослених Број запослених
на неодређено
на одређено
време
време
3

4
94

Табела 2.
Укупан број
запослених

5(3+4)
10
1
6
3

94

104
1
6
97
0

10

10
0

Месне заједнице
Дирекције основане од стране локалне
власти
Укупно за све кориснике буџета на које
се односи Закон о одређивању
максималног броја запослених у
локалној администрацији
Предшколске установе
Привредна друштва и други облици
организовања чији је једини оснивач
локална власт (индиректни корисници
буџета-невести називе)
Укупно за све кориснике буџетских
средстава

Нови Сад,

0

0

0
104

10

јануар 2014. године

114

Овлашћено лице
М.П.
_______________

Преглед пројекта развојне помоћи Европске уније

Средства за
Укупна вредност пројекта у
предфинансир
ање или
ЕУР и РСД за период од
Вредност пројекта у ЕУР и
априла 2013. до марта
РСД чија се реализација кофинансира
Процена
ње у 2014.
2014. године
очекује у 2014
средстава за
години, која
која се
ће се
очекују да ће
Средства на
Средства на рефундирати
се
Средства
име учешћа у
Средства име учешћа у
у 2014.
рефундирати
ЕУ
програму ЕУР
ЕУ ЕУР
програму ЕУР
години
у 2014.

Назив пројеката и корисник
надлежан да обезбеди
суфинансирање
1
Lifelong Education and Regional
Networing – LEARN / П.С. за
образовање, управу и
националне заједнице

Напомена:

2

3

4

5

6

7

ЕУР

13.390

6.400

624

1.600

4.017

100%

РСД

1.606.800

768.000

74.880

192.000

482.040

100%

У колони 4. табеле приказан је износ неутрошених пренетих средстава из 2013.
године. Планиран износ средства из извора финансирања 15 00, приказан
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2014. годину (у
даљем тексту Одлука), прецењен је због временске неусклађености израде
Нацрта буџета за 2014. годину одн. Одлуке и доношења и израде Финансијског
плана за 2014. годину (јануар 2014. године).

У колони 5. приказана су средства на име учешћа Секретаријата у пројекту у
2014. години
У колони 6. приказан је износ који се по моделу предфинансирања обезбеђују из
извора 0100, а која ће средства донатор да рефундира до краја 2014. године

