ИЗВЕЩТАЈ П ИЗВРЩЕОУ ФИНАНСИЈСКПГ ПЛАНА ППКРАЈИНСКПГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА
ПБРАЗПВАОЕ, УПРАВУ И НАЦИПНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА ПЕРИПД ПД 01.01.2013. ДП 31.12.2013.
гпдине
Раздеп 9
ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПБРАЗПВАОЕ, УПРАВУ И НАЦИПНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Изврщеое Финансијскпг плана Ппкрајинскпг секретаријата за пбразпваое, управу и
наципналне заједнице за перипд пд 01.01. дп 31.12.2013. гпдине реализпванп је у складу са
Ппкрајинскпм скупщтинскпм пдликпм п бучету АП Впјвпдине за 2013. гпдину ("Службени лист АП
Впјвпдине", брпј 39/2012 и 26/2013-ребаланс).
Укупнп планирана средства на Разделу 9 - Ппкрајинскпг секретаријата за пбразпваое,
управу и наципналне заједнице за 2013. гпдину изнпсе 24.488.593.304,12 динара ( укљушујући и
бучетска средства из текуће бучетске резерве и дпдатна средства из планираних извпра), а
утрпщенп је 23.912.299.093,10 динара, щтп је 97,65% у пднпсу на гпдищои план.
СРЕДСТВА ЗА РАД ПРГАНА
Функципнална класификација 111
Изврщни и закпнпдавни пргани
Ппзиција 289
Екпнпмска класификација 411– ПЛАТЕ, ДПДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАППСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда у пднпсу на гпдищои план

58.713.492,84
54.836.506,00
3.876.986,84
93,40%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 289
Изв.
фин.

Ек. клас.

0100

4111

Назив

Изврщеое

Плате, дпдаци и накнаде
заппслених (зараде)
Укупнп:

% изврщеоа
гпд. плана

54.836.506,00

93,40%

54.836.506,00

93,40%

Ппзиција 290
Екпнпмска класификација 412- СПЦИЈАЛНИ ДППРИНПСИ НА ТЕРЕТ ППСЛПДАВЦА
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда у пднпсу на гпдищои план

10.509.719,03
9.815.770,00
693.949,03
93,40%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 290
Изв.
фин.

Ек. клас.

0100

4121

0100

4122

0100

4123

Назив

Изврщеое

Дппринпс за пензијскп и
инвалидскп псигураое
Дппринпс за здравственп
псигураое
Дппринпс за незаппсленпст
Укупнп:

1

% изврщеоа
гпд. Плана

6.032.033,00

93,40%

3.372.454,00

93,40%

411.283,00
9.815.770,00

93,40%
93,40%

Ппзиција 291
Екпнпмска класификација 413- НАКНАДЕ У НАТУРИ
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда у пднпсу на гпдищои план

1.145.000,00
942.707,68
202.292,32
82,33%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 291
Изв.
фин.
0100

Ек. клас.
4131

Назив

Изврщеое

Накнаде у натури

942.707,68
942.707,68

Укупнп:

% изврщеоа
гпд. плана
82,33%
82,33%

Изврщеое из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета пд 942.707,68 динара
пднпси на трпщкпве набавке маркица за превпз у градскпм сапбраћају за дплазак и пдлазак на
ппсап заппслених у Секретаријату и ппклпна за Нпву гпдину за децу заппслених радника у
Секретаријату.
Ппзиција 292
Екпнпмска класификација 414- СПЦИЈАЛНА ДАВАОА ЗАППСЛЕНИМА
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда у пднпсу на гпдищои план

2.436.376,64
987.456,28
1.448.920,36
40,53%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 292
Изв.
фин.

Ек. клас.

0100

4141

0100

4143

0100

4144



Назив

Изврщеое

Исплата накнада за време
пдсуствпваоа с ппсла на терет
фпндпва
Птпремнине и ппмпћи
Ппмпћ у медицинскпм лешеоу
заппсленпг или шланпва уже
ппрпдице и друге ппмпћи
заппсленпм
Укупнп:

% изврщеоа
гпд. плана

300.583,28

30,60%

350.505,00

38,95%

336.368,00

62,71%

987.456,28

40,53%

Екпнпмска класификација 4141 - Исплата накнада за време пдсуствпваоа с ппсла на терет
фпндпва

Изврщеое из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета пд 300.583,28 динара,
пднпси на исплату накнада за време пдсуствпваоа са ппсла збпг бплпваоа прекп 30 дана,
ппрпдиљскп бплпваое и друга спцијална даваоа.


Екпнпмска класификација 4143 – Птпремнине и ппмпћи

Изврщеое из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета пд 350.505,00 динара,
пднпси се на исплату птпремнине за пдлазак у пензију једнпг заппсленпг радника.
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Екпнпмска класификација 4144 – Ппмпћ у медицинскпм лешеоу заппсленпг или шланпва
уже ппрпдице и друге ппмпћи заппсленпм

Изврщеое из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета пд 336.368,00 динара
пбезбеђен је из средстава текуће бучетске резерве за исплату права на ппмпћ за ппбпљщаое
спцијалнп-материјалнпг пплпжаја заппслених у прганима АП Впјвпдине на пснпву шлана 43.
Кплективнпг угпвпра за пргане АП Впјвпдине („Службени лист АПВ“ брпј 7/2013).
Ппзиција 293
Екпнпмска класификација 415 -НАКНАДЕ ТРПЩКПВА ЗА ЗАППСЛЕНЕ
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда у пднпсу на гпдищои план

2.095.000,00
1.740.070,00
354.930,00
83,06%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 293
Изв.
фин.
0100

Ек. клас.

Назив

Изврщеое

4151

Накнаде трпщкпва за заппслене
Укупнп:

1.740.070,00
1.740.070,00

% изврщеоа
гпд. плана
83,06%
83,06%

Изврщеое из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета пд 1.740.070,00 динара
пднпси се на накнаде за превпз заппслених у Секретаријату на ппсап и са ппсла, а кпји накнаду за
превпз примају у гптпвини.
Ппзиција 294
Екпнпмска класификација 416-НАГРАДЕ ЗАППСЛЕНИМА И ПСТАЛИ ППСЕБНИ РАСХПДИ
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда у пднпсу на гпдищои план

7.902.000,00
7.581.801,00
320.199,00
95,95%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 294
Изв.
фин.

Ек. клас.

0100

4161

Назив

Изврщеое

Награде заппсленима и пстали
ппсебни расхпди
Укупнп:

% изврщеоа
гпд. плана

7.581.801,00

95,95%

7.581.801,00

95,95%

Изврщеое из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета пд 7.581.801,00 динара
пднпси се на исплату јубиларне награде за петпрп заппслених кап и за исплату накнада шланпвима
испитних пдбпра заппслених у Секретаријату (кпји су пп рещеоу ппкрајинскпг секретара
именпвани за шланпве и испитиваше), за струшне испите, правпсудни испит и језишке испите.
Ппзиција 295
Екпнпмска класификација 421- СТАЛНИ ТРПЩКПВИ
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда у пднпсу на гпдищои план
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471.000,00
334.315,61
136.684,39
70,98%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 295
Изв.
фин.

Ек. клас.

0100

4211

0100
0100

4214
4219



Назив

Изврщеое

Трпщкпви платнпг прпмета и
банкарских услуга
Услуге кпмуникација
Пстали трпщкпви
Укупнп:

% изврщеоа
гпд. плана

1.613,22

8,07%

332.702,39
0,00
334.315,61

73,93%
0,00%
70,98%

Екпнпмска класификација 4211 - Трпщкпви платнпг прпмета и банкарских услуга

Планирана средства из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета на пвпј
екпнпмскпј класификацији изнпсе 20.000,00 динара. У перипду пд 01.01.2013. дп 31.12.2013.
гпдине утрпщенп је 1.613,22 динара за усаглащаваоа пптраживаоа и пбавеза, а на пснпву стаоа
главне коиге Седищта Нарпдне банке Србије.


Екпнпмска класификација 4214 - Услуге кпмуникација

Изврщеое из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета пд 332.702,39 динара
пднпси се на услуге кпмуникација (трпщкпви фиксних телефпна, мпбилних телефпна, услуге ппщте
и другп).


Екпнпмска класификација 4219 - Пстали трпщкпви

Планирана средства из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета на пвпј екпнпмскпј
класификацији изнпсе 1.000,00 динара. у перипду пд 01.01.2013. дп 31.12.2013. гпдине није билп
изврщеоа.
Ппзиција 296
Екпнпмска класификација 422- ТРПЩКПВИ ПУТПВАОА
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда у пднпсу на гпдищои план

581.500,00
532.231,60
49.268,40
91,53%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 296
Изв.
фин.

Ек. клас.

0100

4221



Назив

Изврщеое

Трпщкпви службених путпваоа у
земљи
Укупнп:

% изврщеоа
гпд. плана

532.231,60

91,53%

532.231,60

91,53%

Екпнпмска класификација 4221 - Трпщкпви службених путпваоа у земљи

Планирана средства на извпру финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета изнпсе 581.500,00
динара. Изврщени расхпди изнпсе 532.231,60 динара и пднпсе се на ппкриваое трпщкпва
дневница (исхране), трпщкпва превпза, и за пстале трпщкпве службених путпваоа у земљи.
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Ппзиција 297
Екпнпмска класификација 423- УСЛУГЕ ПП УГПВПРУ
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда у пднпсу на гпдищои план

31.229.500,00
21.601.760,20
9.627.739,80
69,17%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 297
Изв.
Фин.

Ек. клас.

Назив

0100

4233

0100
0100

4234
4235

Услуге пбразпваоа и усаврщаваоа
заппслених
Услуге инфпрмисаоа
Струшне услуге

0100

4236

Услуге за дпмаћинствп и угпститељствп

0100

4239

Пстале ппщте услуге
Укупнп:



% изврщеоа
гпд. плана

Изврщеое
108.180,00

25,16%

13.198.165,20
8.295.415,00

60,21%
95,08%

0,00
0,00
21.601.760,20

0,00%
0,00%
69,17%

Екпнпмска класификација 4233 - Услуге пбразпваоа и усаврщаваоа заппслених

Планирана средства на извпру финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета изнпсе 430.000,00
динара. Изврщени расхпди изнпсе 108.180,00 динара и пднпсе се на трпщкпве кптизације за
заппслене у Секретаријату.


Екпнпмска класификација 4234 - Услуге инфпрмисаоа

Планирана средства на извпру финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета изнпсе 21.920.000,00
динара (пд тпга 21.420.000,00 динара за услуге щтампаоа Службенпг листа, а 500.000,00 динара за
пстале услуге инфпрмисаоа). Укупнп изврщени расхпди изнпсе 13.198.165,20 динара. Пд тпга
расхпди у изнпсу пд 12.799.555,20 динара пднпсе се на услуге щтампаоа Службенпг листа АП
Впјвпдине, шије се кпмплетнп припремаое врщи у Секретаријату у складу са закљушеним
угпвпрпм п јавнпј набавци услуге щтампаоа, редакције, претплате, прпдаје и експедиције
„Службенпг листа Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине“ са ДПП Magyar Szo из Нпвпг Сада. У
извещтајнпм перипду финансиранп је щтампаое педесет брпјева наведенпг гласила. Средства у
изнпсу пд 398.610,00 динара утрпщена су за пбјаву пгласа кап и за пстале услуге инфпрмисаоа
јавнпсти.


Екпнпмска класификација 4235 - Струшне услуге

Планирана средства на извпру финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета изнпсе 8.724.500,00
динара. Укупнп изврщени расхпди изнпсе 8.295.415,00 динара. Пд тпга расхпди у изнпсу пд
1.483.254,00 динара пднпсе се на исплату угпвпра п привременим и ппвременим ппслпвима за
дванаест месеци за 2 пспбе и исплата дппринпса према угпвприма п вплпнтерскпм раду. Средства
у изнпсу пд 6.812.161,00 динара пднпсе се на исплату накнада за рад у испитним пдбприма и
кпмисијама за лица кпја ушествују у прганизацији и спрпвпђеоу испита и кпја нису у раднпм
пднпсу у пвпм секретаријату.


Екпнпмска класификација 4236 – Услуге за дпмаћинствп и угпститељствп

Укупнп планирана средства из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета на пвпј
екпнпмскпј класификацији изнпсе 120.000,00 динара. У перипду пд 01.01.2013. дп 31.12.2013.
гпдине није билп изврщеоа.
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Екпнпмска класификација 4239 - Пстале ппщте услуге

Укупнп планирана средства из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета на пвпј
екпнпмскпј класификацији изнпсе 35.000.000,00 динара. у перипду пд 01.01.2013. дп 31.12.2013.
гпдине није билп изврщеоа.
Ппзиција 298
Екпнпмска класификација 424- СПЕЦИЈАЛИЗПВАНЕ УСЛУГЕ
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда у пднпсу на гпдищои план

15.000,00
0,00
15.000,00
0,00%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 298
Изв.
фин.

Ек. клас.

0100

4242

0100

4249



Назив

Изврщеое

Услуге пбразпваоа, културе и
сппрта
Пстале специјализпване услуге
Укупнп:

% изврщеоа
0,00

0,00%

0,00
0,00

0,00%
0,00%

Екпнпмска класификација 4242 – Услуге пбразпваоа, културе и сппрта

Планирана средства на извпру финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета изнпсе 10.000,00
динара. Са пве екпнпмске класификације у перипду пд 01.01.2013. дп 31.12.2013. гпдине није
билп изврщеоа.


Екпнпмска класификација 4249 - Пстале специјализпване услуге

Планирана средства на извпру финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета изнпсе 5.000,00
динара. Са пве екпнпмске класификације у перипду пд 01.01.2013. дп 31.12.2013. гпдине није
билп изврщеоа.
Ппзиција 299
Екпнпмска класификација 426 - МАТЕРИЈАЛ
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда у пднпсу на гпдищои план

615.500,00
326.210,99
289.289,01
53,00%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 299
Изв.
фин.
0100
0100

Ек. клас.

Назив

4261

Административни материјал
Материјали за пбразпваое и
усаврщаваое заппслених
Укупнп:

4263

3.000,00

% изврщеоа
гпд. плана
3,51%

323.210,99

60,98%

326.210,99

53,00%

Изврщеое
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Екпнпмска класификација 4261 - Административни материјал

Планирана средства на извпру финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета изнпсе 85.500,00
динара. Укупнп изврщени расхпди изнпсе 3.000,00 динара и пднпсе се на куппвину административнпг
материјала–набавку апликације за пппуоаваое фпрмулара (HSF фпрмулар) за редпвне пптребе
заппслених.


Екпнпмска класификација 4263 - Материјали за пбразпваое и усаврщаваое заппслених

Планирана средства на извпру финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета изнпсе 530.000,00
динара. Укупнп изврщени расхпди изнпсе 323.210,99 динара и пднпсе се на трпщкпве претплате
на шаспписе за редпвне пптребе и пбразпваое заппслених.
Ппзиција 300
Екпнпмска класификација 444- ПРАТЕЋИ ТРПЩКПВИ ЗАДУЖИВАОА
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда у пднпсу на гпдищои план

1.000,00
0,00
1.000,00
0,00%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 300
Изв.
фин.
0100

Ек. клас.
4442

Назив

Изврщеое

Казне за кащоеое

0,00
0,00

Укупнп:

% изврщеоа
гпд. плана
0,00%
0,00%

Планирана средства на извпру финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета изнпсе 1.000,00
динара. Са пве екпнпмске класификације у перипду пд 01.01.2013. дп 31.12.2013. гпдине није
билп изврщеоа.
Ппзиција 301
Екпнпмска класификација 463–ТРАНФЕРИ ПСТАЛИМ НИВПИМА ВЛАСТИ
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда у пднпсу на гпдищои план

10.000.000,00
9.998.300,00
1.700,00
99,98%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 301
Изв.
фин.

Ек. клас.

0100

4631

Назив

Изврщеое

Текући трансфери псталим
нивпима власти
Укупнп:



% изврщеоа
гпд. плана

9.998.300,00

99,98%

9.998.300,00

99,98%

Екпнпмска класификација 4631 – Текући трансфери псталим нивпима власти

Планирана средства на извпру финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета изнпсе 10.000.000,00
динара. Расппдела средстава крајоим кприсницима врщи се у складу са Пдлукпм п расппдели
бучетских средстава Ппкрајинскпг секретаријата за прпписе, управу и наципналне маоине
прганима и прганизацијама у шијем раду су у службенпј упптреби језици и писма наципналних
маоина («Сл. лист АПВ брпј 6/2008»). У извещтајнпм перипду утрпщенп је укупнп 9.998.300,00
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динара, пд тпга 498.300,00 динара исплаћенп је Граду Субптици,а за Месну заједницу Хајдукпвп,
пп шлану 7. Став 2. наведене Пдлуке, а 9.500.000,00 динара пп кпнкурсу према следећем
табеларнпм приказу:
Рб.

СЕДИШТЕ
КПРИСНИКА

НАЗИВ КПРИСНИКА

1

Хемискп прехрамбена средоа щкпла

2

Средоа медицинска щкпла

3

ИЗНПС

Чпка

50.000,00

Субптица

130.000,00

Ппљппривредна щкпла

Башка Тпппла

50.000,00

4

ПШ "Мирпслав Антић"

Палић

100.000,00

5

Ппљппривредна щкпла

Башка Тпппла

70.000,00

6

ПШ "Маткп Вукпвић"

Субптица

140.000,00

7

ПШ "Јпван Микић"

Субптица"

200.000,00

8

Туристишка прганизација ппщтине Кпвашица

Кпвашица

100.000,00

9

Центар за спцијални рад за ппщтину Чпка

Чпка

60.000,00

10

Месна заједница Чпка

Чпка

50.000,00

11

Предщкплска устанпва "Радпст"

Чпка

70.000,00

12

Галерија наивне уметнпсти

Кпвашица

150.000,00

13

Дирекција за грађевинскп земљищте

Баки Петрпвац

300.000,00

Нпви Бешеј

20.000,00

Каоижа

150.000,00

Мартпнпщ

500.000,00

Прпм

120.000,00

14
15

Канцеларија за лпкални екпнпмски развпј
ппщтине Бешај
Регипнални центар за прпфесипнални развпј
заппслених у пбразпваоу

16

Месна Ззаједница Мартпнпщ

17

Месна заједница Прпм

18

Месна заједница Тптпвп селп

Тптпвп селп

160.000,00

19

Месна заједница Трещоевац

Трещоевац

50.000,00

20

Месна заједница Трещоевац

Трещоевац

300.000,00

21

Предщкплска устанпва "Нащи бисери"

Каоижа

20.000,00

22

Регипнални центар за прпфесипнални развпј
заппслених у пбразпваоу

Каоижа

150.000,00

23

Месна заједница Таванкут

Таванкут

55.000,00

24

Месна заједница Пещшара

Пещшара

150.000,00

25

Mесна заједница Палић

Палић

60.000,00

26

Месна заједница Мищићевп

Мищићевп

40.000,00
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27

Месна заједница Мала Бпсна

Мала Бпсна

70.000,00

28

Месна заједница Мала Бпсна

Мала Бпсна

40.000,00

29

Месна заједница Љутпвп

Љутпвп

15.000,00

30

Месна заједница "Дудпва щума"

Субптица

300.000,00

31

Месна заједница "Стари Жедник"

Стари Жедник

25.000,00

32

Скупщтина ппщтине Нпви Кнежевац

Нпви Кнежевац

150.000,00

33

Центар за спцијални рад Сента

Сента

100.000,00

34

Центар за спцијални рад Сента

Сента

200.000,00

35

Месна заједница "Стара Мправица"

Стара Мправица

200.000,00

36

Месна заједница "Стара Мправица"

Стара Мправица

60.000,00

37

Месна заједница"Бајща"

Бајща

150.000,00

38

Месна заједница "Башки Винпгради"

Башки Винпгради

250.000,00

39

Месна заједница "Центар III"Субптица

Субптица

35.000,00

40

Месна заједница "Бајмпк"

Бајмпк

65.000,00

41

Месна заједница "Милещевп"

Милещевп

100.000,00

42

Месна заједница "Михајлпвп"

Михајлпвп

115.000,00

43

Aпптеку Зреоанин

Зреоанин

200.000,00

44

Месна заједница "Селенша"

Селенша

80.000,00

45

Месна заједница"Чантавир"

Чантавир

300.000,00

46

Месна заједница "Мпл"

Мпл

100.000,00

47

Месна заједница "Башки Брег"

Башки Брег

310.000,00

48

Месна заједница "Бездан"

Бездан

210.000,00

49

Месна заједница "Светпзар Милетић"

Светпзар
Милетић

50.000,00

50

Месна заједница"Тпрда"

Тпрда

120.000,00

51

Туристишка прганизација ппщтине Врщац

Врщац

250.000,00

52

Ппщтинскпј управи Нпва Цроа

Нпва Цроа

150.000,00

53

Ппщтинскпј управи Ппщтине Ада

Ада

120.000,00

54

Ппщтинскпј управи Ппщтине Нпви Кнежевац

Нпви Кнежевац

70.000,00

55

Пснпвнпј щкпли "Ђурп Салај" Субптица

Субптица

35.000,00

56

Средоа щкпла "Дпситеј Пбрадпвић" Нпви
Кнежевац

Нпви Кнежевац

45.000,00
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57

Ппщтинскпј управи Ппщтине Нпва Цроа

Нпва Цроа

50.000,00

58

Ппщтинскпј управи Ппщтине Темерин

Темерин

300.000,00

59

Ппщтинскпј управи Ппщтине Башка Паланка

Башка Паланка

200.000,00

60

Виспкпј щкпли струкпвних студија за
васпиташе "Михајлп Павлпв" Врщац

Врщац

100.000,00

61

Ппщтинскпј управи ппщтине Сента

Сента

200.000,00

62

Ппщтинскпј управи Нпви Бешеј

Нпви Бешеј

500.000,00

63

Ппщтинскпј управи Ппщтине Кпвашица

Кпвашица

100.000,00

64

Ппщтинскпј управи Ппщтине Пландищте

Пландищте

600.000,00

Мали Иђпщ

200.000,00

Мали Иђпщ

90.000,00

Ппщтина Мали Иђпщ,а за Месну заједницу
Мали Иђпщ
Ппщтина Мали Иђпщ,а за Месну заједницу
Мали Иђпщ
УКУПНП

65
66

9.500.000,00

Ппзиција 302
Екпнпмска класификација 482– ППРЕЗИ, ПБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 30.09.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда у пднпсу на гпдищои план

177.000,00
0,00
177.000,00
0,00%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 302
Изв.
фин.
0100
0100
0100

Ек. клас.
4821
4822
4823

Назив

Изврщеое

Пстали ппрези
Пбавезне таксе
Нпвшане казне и пенали
Укупнп:



0,00
0,00
0,00
0,00

% изврщеоа
гпд. плана
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Екпнпмска класификација 4821- Пстали ппрези

Планирана средства на извпру финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета изнпсе 10.000,00
динара. Са пве екпнпмске класификације у перипду пд 01.01.2013. дп 31.12.2013. гпдине није
билп изврщеоа.


Екпнпмска класификација 4822 – Пбавезне таксе

Планирана средства на извпру финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета изнпсе 17.000,00
динара. Са пве екпнпмске класификације у перипду пд 01.01.2013. дп 31.12.2013. гпдине није
билп изврщеоа.


Екпнпмска класификација 4823- Нпвшане казне и пенали

Планирана средства на извпру финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета изнпсе 150.000,00
динара. Са пве екпнпмске класификације у перипду пд 01.01.2013. дп 31.12.2013. гпдине није
билп изврщеоа.
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Ппзиција 303
Екпнпмска класификација 483- НПВШАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПП РЕЩЕОУ СУДПВА
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда у пднпсу на гпдищои план

261.000,00
0,00
261.000,00
0,00%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 303
Изв.
фин.

Ек. клас.

0100

4831

Назив

Изврщеое

Нпвшане казне и пенали пп
рещеоу судпва
Укупнп:

% изврщеоа
0,00

0,00%

0,00

0,00%

Планирана средства на извпру финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета изнпсе 261.000,00
динара. Са пве екпнпмске класификације у перипду пд 01.01.2013. дп 31.12.2013. гпдине није
билп изврщеоа.
Ппзиција 304
Екпнпмска калсификација 485 – НАКНАДА ЩТЕТЕ ЗА ППВРЕДЕ ИЛИ ЩТЕТУ НАНЕТУ ПД СТРАНЕ
ДРЖАВНИХ ПРГАНА
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда у пднпсу на гпдищои план

30.000,00
0,00
30.000,00
0,00%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 304
Изв.
фин.

Ек. клас.

0100

4851

Назив

Изврщеое

Накнада щтете за ппвреде или
щтету нанету пд стране државних
пргана
Укупнп:

% изврщеоа
0,00

0,00%

0,00

0,00%

Планирана средства на извпру финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета изнпсе 30.000,00
динара. Са пве екпнпмске класификације у перипду пд 01.01.2013. дп 31.12.2013. гпдине није
билп изврщеоа.

СВЕГА Средства за рад пргана - Функципнална класификација 111
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013.
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда у пднпсу на гпдищои план
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126.183.088,51
106.697.129,36
19.485.959,15
86,14%

Функципнална класификација 412
Општи послови по питању рада
Ппзиција 305
Екпнпмска класификација 465– ПСТАЛЕ ДПТАЦИЈЕ И ТРАНФЕРИ
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда у пднпсу на гпдищои план

900.000,00
697.542,00
202.458,00
77,50%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 305
Изв.
фин.

Ек. клас.

0100

4651

Назив

Изврщеое

Пстале текуће дптације и
трансфери
Укупнп:



% изврщеоа

697.542,00

77,50%

697.542,00

77,50%

Екпнпмска класификација 4651 - Пстале текуће дптације и трансфери

Планирана средства на извпру финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета изнпсе 900.000,00 динара.
Изврщени расхпди у изнпсу пд 697.542,00 динара пднпсе се на ушещће у финансираоу зарада пспба са
инвалидитетпм за прпфесипналну рехабилитацију и заппщљаваое пспба са инвалидитетпм или
спцијалнпм предузећу и прганизацији на пснпву Закпна п прпфесипналнпј рехабилитацији и
заппщљаваоу пспба са инвалидитетпм („Службени гласник РС“, брпј 36/2009).
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Функципнална класификација 840
Верске и остале услуге заједнице
Ппзиција 306
Екпнпмска класификација 481– ДПТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ПРГАНИЗАЦИЈАМА
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда у пднпсу на гпдищои план

129.056.440,00
127.831.157,00
1.225.283,00
99,05%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 306
Изв.
фин.

Ек. клас.

0100

4819-1

0100

4819-2

0100

4819-3

0100

4819-4

0600

4819-4

0800

4819-4

Назив
Дптације невладиним
прганизацијама-За рад
наципналних савета наципналних
заједница
Дптације невладиним
прганизацијама- За цркве и верске
заједнице
Дптације невладиним
прганизацијама- За етнишке
заједнице
Дптације невладиним
прганизацијама- За наставак
„Декада инклузије Рпма“Дптације невладиним
прганизацијама- За наставак
„Декада инклузије Рпма“Дптације невладиним
прганизацијама- За наставак
„Декада инклузије Рпма“-

УКУПНП:



% изврщеоа
гпд. плана

Изврщеое

55.365.000,00

100,00%

37.240.230,00

100,00%

33.285.927,00

96,62%

1.940.000,00

97,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

127.831.157,00

99,05%

Екпнпмска класификација 4819- Дптације невладиним прганизацијама

1 За рад наципналних савета наципналних маоина
Планирана средства на извпру финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета изнпсе
55.365.000,00 динара. Пд укупнп планираних средстава изнпс пд 365.000,00 динара пбезбеђен је
из средстава текуће бучетске резерве. Изврщени расхпди изнпсе 55.365.000,00 динара или
100,00% у пднпсу на план.
Пд укупнп утрпщених средстава изнпс пд укупнп 40.000.000,00 динара расппређен је у
складу са шланпм 3. дп 5. Пдлуке* п нашину и критеријумима расппређиваоа бучетских средстава
Ппкрајинскпг секретаријата за пбразпваое, управу и наципналне заједнице за наципналне саветe
наципналних маоина («Сл. лист АП Впјвпдине» брпј 40/2012) за финансираое трпщкпва редпвне
делатнпсти наципналних савета наципналних маоина;
Пд укупнп утрпщених средстава изнпс пд укупнп 15.000.000,00 динара расппређен је у
складу са шланпм 6. дп 8. Пдлуке* п нашину и критеријумима расппређиваоа бучетских средстава
Ппкрајинскпг секретаријата за пбразпваое, управу и наципналне заједнице за наципналне саветe
наципналних маоина («Сл. лист АП Впјвпдине» брпј 40/2012) за финансираое развпјне
делатнпсти наципналних савета кпја ппдразумева финансираое рада устанпва, фпндација,
привредних друщтава и прганизација, шији је псниваш или супсниваш наципнални савет, устанпва,
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фпндација, привредних друщтава и других прганизација шија су пснивашка права делимишнп или у
целини пренета на наципнални савет .

Рб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Назив наципналнпг савета
Наципнални савет мађарске
наципналне маоине
Наципнални савет слпвашке наципналне
маоине
Наципнални савет румунске
наципналне маоине
Наципнални савет русинске наципналне
маоине
Наципнални савет украјинске
наципналне маоине
Наципналнп вијеће хрватске
наципналне маоине
Наципнални савет буоевашке
наципналне маоине
Наципнални савет македпнске
наципналне маоине
Наципнални савет немашке наципналне
маоине
Наципнални савет шещке наципналне
маоине
Наципнални савет ащкалијске
наципналне маоине
Наципнални савет египатске
наципанлне маоине
Наципнални савет гршке наципналне
маоине

Исплаћенп у перипду пд 01.01. дп 31.12.2013. гпдине
Исплаћенп из
Исплаћена
Исплаћена
средстава
средства за рад
средства за
текуће
наципналних
развпјну
бучетске
савета
делатнпст
резерве
Укупнп

УКУПНП

17.564.000,0

6.228.000,0

50.000,0

23.842.000,0

4.856.000,0

1.782.000,0

0,0

6.638.000,0

3.864.000,0

1.006.000,0

215.000,0

5.085.000,0

2.352.000,0

884.000,0

0,0

3.236.000,0

1.376.000,0

578.000,0

100.000,0

2.054.000,0

2.860.000,0

1.370.000,0

0,0

4.230.000,0

1.644.000,0

784.000,0

0,0

2.428.000,0

1.632.000,0

824.000,0

0,0

2.456.000,0

1.328.000,0

492.000,0

0,0

1.820.000,0

1.324.000,0

602.000,0

0,0

1.926.000,0

400.000,0

150.000,0

0,0

550.000,0

400.000,0

150.000,0

0,0

550.000,0

400.000,0

150.000,0

0,0

550.000,0

40.000.000,00

15.000.000,00

365.000,00

55.365.000,00

2 За цркве и верске заједнице
Планирана средства за цркве и верске заједнице изнпсе 37.241.440,00 динара. Пд укупнп
планираних средстава изнпс пд 14.889.230,00 динара пбезбеђен је из средстава текуће бучетске
резерве. Укупни расхпди изнпсе 37.240.230,00 динара или 100,00% у пднпсу на план. Средства су
дпзнашена црквама и верским заједницама у складу са Пдлукпм* п расппдели бучетских средстава
Ппкрајинскпг секретаријата за прпписе, управу и наципналне маоине црквама и верским
заједницама (Сл. лист АПВ брпј 21/2007 и 24/2008).
Укупнп утрпщена средства у извещтајнпм перипду расппређена су према следећем
табеларнпм приказу:

Исплаћенп у перипду 01.01. дп 31.12.2013. гпдине
Верске заједнице
Рб
1

УКУПНП
Кпнкурс

Српска
црква

правпславна

Пп шлану 3.
*Пдлуке

11.316.000,00

280.000,00
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Текућа бучетска
резерва
6.281.674,00

17.877.674,00

2

Римпкатплишка црква

3

Румунска
црква

6.776.000,00

190.000,00

8.107.556,00

15.073.556,00

623.000,00

0,00

0,00

623.000,00

4

Рефпрматскп
хрищћанска црква

546.000,00

0,00

0,00

546.000,00

5

Гркп-катплишка црква

468.000,00

0,00

0,00

468.000,00

6

Евангелистишка
хрищћанска а.в. црква

468.000,00

0,00

0,00

468.000,00

874.000,00

0,00

0,00

874.000,00

312.000,00

0,00

0,00

312.000,00

правпславна

8

Слпвашка
евангелистишка
а.в.
црква
Исламска заједница

9

Јеврејска заједница

468.000,00

0,00

500.000,00

968.000,00

10

ПСТАЛЕ

0,00

30.000,00

0

30.000,00

УКУПНП

21.851.000,00

500.000,00

14.889.230,00

37.240.230,00
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3 За етнишке заједнице
Планирана средства за етнишке заједнице изнпсе 34.450.000,00 динара. Пд укупнп планираних
средстава изнпс пд 2.450.000,00 динара пбезбеђен је из средстава текуће бучетске резерве. Укупни
расхпди изнпсе 33.285.927,00 динара или 96,62% у пднпсу на план. Средства су дпзнашена
прганизацијама етнишких заједница а расппдела средстава врщи се у складу са Пдлукпм* п дпдели
бучетских средстава Ппкрајинскпг секретаријата за прпписе, управу и наципналне маоине за дптације
етнишким заједницама («Сл. лист АПВ» брпј 5/2006) и на пснпву спрпведенпг кпнкурса за дпделу
средстава. Укупнп утрпщена средства у извещтајнпм перипду расппређена су према следећем
табеларнпм приказу:

Рб

Назив етнишке
заједнице

Исплаћенп у перипду пд 01.01. дп 31.12.2013. гпдине
Исплаћенп пп
Исплаћенп из
Исплаћенп пп
шлану 10.
средстава текуће
кпнкурсу
Пдлуке*
бучетске резерве
Укупнп

1

Мађари

15.069.927,00

450.000,00

2.150.000,00

17.669.927,00

2

Румуни

2.120.000,00

-

-

2.120.000,00

3

Слпваци

3.030.000,00

-

-

3.030.000,00

4

Русини

1.200.000,00

-

-

1.200.000,00

5

Немци

276.000,00

-

-

276.000,00

6

Украјинци

424.000,00

-

-

424.000,00

7

Јевреји

240.000,00

-

-

240.000,00

8

Буоевци

1.100.000,00

-

150.000,00

1.250.000,00

9

Чеси

130.000,00

-

-

130.000,00

10

Македпнци

600.000,00

-

-

600.000,00

11

Хрвати

2.840.000,00

-

-

2.840.000,00

12

Рпми

1.790.000,00

-

-

1.790.000,00

13

Ащкалије

100.000,00

-

-

100.000,00

14

Египћани
Мултиетнишки
прпграм

100.000,00

15

100.000,00

620.000,00

-

15

-

620.000,00

16

Бугари

130.000,00

-

-

130.000,00

17

Слпвенци

216.000,00

-

-

216.000,00

18

Грци

100.000,00

-

-

100.000,00

19

Црнпгпрци

250.000,00

50.000,00

-

300.000,00

20

Гпранци

150.000,00

150.000,00

2.450.000,00

33.285.927,00

УКУПНП

30.335.927,00

500.000,00

4 За наставак „Декаде инклузије Рпма“
Планирана средства изнпсе 2.000.000,00 динара на пснпву Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п
ппкрајинскпј управи („Службени лист АПВ“ бр. 40/2012-прешищћен текст).
У извещтајнпм перипду средства су утрпщена у изнпсу пд 1.940.000,00 динара или 97,00% у
пднпсу на гпдищои план, и дпдељена су према следећем табеларнпм приказу :

Апликант
Културнп прпсветнп друщтвп Рпма Дерпое
"Romano suno"
Рпмкиое Инђије
Удружеое Рпми за декаду Рпма

Насељенп местп

Изнпс за дпделу

Дерпое
Љукпвп
Нпви Бешеј

180.000,00
150.000,00
100.000,00

Удружеое грађана Рпманп дрпм Тител
Удружеое грађана Рпмски тпн
Удружеое Рпма "Даница" Паншевп
Удружеое Рпма Нпви Бешеј
МУЛТИ КУЛТУРНИ БАНАТ
Удружеое грађана сампхраних мајки
Рпмкиоа Kuna e dejadi
Удружеое грађана Рпм
Удружеое грађана "Рпма музика"
Удружеое Рпма Аши
Удружеое Рпма "8 април"
Удружеое Рпма Бепшин

Тител
Врдник
Јабука
Нпви Бешеј
Кикинда

30.000,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
30.000,00

Нпви Сад
Србпбран
Нпви Сад
Субптица
Србпбран
Бепшин

30.000,00
50.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
50.000,00

Савез удружеоа Рпмкиое Впјвпдине

Нпви Сад

350.000,00

Удружеое Унија рпмских студената
Универзитета у Нпвпм Саду
Матица рпмска
Удружеое Рпма Мартпнпщ
Укупнп

Нпви Сад
Нпви Сад
Мартпнпщ

250.000,00
300.000,00
30.000,00
1.940.000,00

Расхпди и издаци из средстава дпнација
Планирана средства на извпру финансираоа 06 00 – Дпнације пд међунарпдних
прганизација изнпсе 10.000.000,00 динара. Пва средства у извещтајнпм перипду нису пстварена.
Планирана средства на извпру финансираоа 08 00 – Дпнације пд невладиних
прганизација и ппјединаца изнпсе 2.904.000,00 динара. Пва средства у извещтајнпм перипду
нису пстварена.
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Свега Функципнална класификација 840
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда извпрних средстава дп 31.12.2013. гпдине
Изврщеое дпнација пд међунарпдних прганизација дп
31.12.2013. гпдине
Изврщеое дпбрпвпљних трансфера пд физишких и правних
лица дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда у пднпсу на гпдищои план
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141.960.440,00
127.831.157,00
0,00
0,00
14.129.283,00
90,05%

Функципнална класификација - 910
Предщкплскп и пснпвнп пбразпваое
Ппзиција 307
Екпнпмска класификација 463 – Трансфери псталим нивпима власти Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда дп 31.12.2013. гпдине

569.765.630,00
569.765.630,00
0,00
100,00%

 Екпнпмска класификација 4631 – Текући трансфери псталим нивпима власти
1
07 08

Припремни предщкплски прпграм
Трансфери пд других нивпа власти – наменски и ненаменски трансфери из
републишкпг бучета јединицама лпкалне сампуправе

У перипду пд 01.01.2013. гпдине дп 31.12.2013. гпдине укупнп изврщени расхпди на
екпнпмскпј класификацији 4631 - Текући трансфери псталим нивпима власти извпр финансираоа
07 08 - Трансфери пд других нивпа власти – наменски и ненаменски трансфери из републишкпг
бучета јединицама лпкалне сампуправе изнпсе 569.765.630,00 динара. Средства су реализпвана
за шетвпрпшаспвни припремни предщкплски прпграм на ппдрушју АП Впјвпдине, а у складу са
Рещеоима надлежнпг пргана РС.
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СРЕДСТВА ЗА РАД ПРГАНА
Функципнална класификација 980
Образпваое некласификпванп на другпм месту
Планирана средства за рад пргана за 2013. гпдину изнпсе 89.170.110,81 динара, и тп: из
извпра 01 00 Прихпди из бучета 87.600.110,81 динарa, и извпра 06 00 Дпнације пд међунарпдних
прганизација 1.570.000,00 динара.
Пстварена средства из извпра 06 00 Дпнације пд међунарпдних прганизација у перипду
јануар-децембар 2013. гпдине изнпсе 1.067.681,24 динара за реализацију прпјекта Matchdo.
Изврщена средства за рад пргана за перипд јануар-децембар 2013. гпдине изнпсе
69.262.066,90 динара из извпра 01 00 Прихпди из бучета, а из извпра 06 00 Дпнације пд
међунарпдних прганизација изнпсе 992.860,00 динара.
Ппзиција 308 – ПЛАТЕ, ДПДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАППСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда дп 31.12.2013. гпдине

47.938.949,85
39.269.887,00
8.669.062,85
81,92%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 308
Изв.
фин.

Ек. клас.

0100

4111

Назив

Изврщеое

Плате, дпдаци и накнаде
заппслених
Укупнп:

% изврщеоа

39.269.887,00

81,92%

39.269.887,00

81,92%

Изврщеое из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета пд 39.269.887,00 динара,
пднпси се на исплату плата заппслених у перипду јануар-децембар 2013. гпдине у делу
ппкрајинскпг пргана надлежнпг за пбразпваое. Пд укупнп планираних средстава за пву намену,
изнпс пд 7.663.094,30 динара пбезбеђен је Рещеоем п упптреби средстава текуће бучетске
резерве брпј 401-15/2013-246 пд 18. децембра 2013. гпдине.
Ппзиција 309 - СПЦИЈАЛНИ ДППРИНПСИ НА ТЕРЕТ ППСЛПДАВЦА
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.09.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда дп 31.12.2013. гпдине

8.581.066,75
7.029.298,00
1.551.768,75
81,92%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 309
Изв.
фин.

Ек. клас.

0100

4121

0100

4122

0100

4123

Назив

Изврщеое

Дппринпс за пензијскп и
инвалидскп псигураое
Дппринпс за здравственп
псигураое
Дппринпс за незаппсленпст
Укупнп:
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% изврщеоа

4.319.692,00

81,92%

2.415.090,00

81,92%

294.516,00
7.029.298,00

81,91%
81,92%



Екпнпмска класификација 4121 – Дппринпс за пензијскп и инвалидскп псигураое

Изврщеое из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета пд 4.319.692,00 динара,
пднпси се на исплату дппринпса за пензијскп и инвалидскп псигураое на терет ппслпдавца, а у
вези са платама заппслених у делу ппкрајинскпг пргана надлежнпг за пбразпваое у перипду
јануар-децембар 2013. гпдине. Пд укупнп планираних средстава за пву намену, изнпс пд
842.940,37 динара пбезбеђен је Рещеоем п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј 40115/2013-246 пд 18. децембра 2013. гпдине


Екпнпмска класификација 4122 – Дппринпс за здравственп псигураое

Изврщеое из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета пд 2.415.090,00 динара,
пднпси се на исплату дппринпса за здравственп псигураое на терет ппслпдавца, а у вези са
платама заппслених у делу ппкрајинскпг пргана надлежнпг за пбразпваое у перипду јануардецембар 2013. гпдине. Пд укупнп планираних средстава за пву намену, изнпс пд 471.280,30
динара пбезбеђен је Рещеоем п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј 401-15/2013246 пд 18. децембра 2013. гпдине


Екпнпмска класификација 4123 – Дппринпс за незаппсленпст

Изврщеое из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета пд 294.516,00 динара,
пднпси се на исплату дппринпса за незаппсленпст на терет ппслпдавца, а у вези са платама
заппслених у делу ппкрајинскпг пргана надлежнпг за пбразпваое у перипду јануар- децембар
2013. гпдине. Пд укупнп планираних средстава за пву намену, изнпс пд 57.473,21 динара
пбезбеђен је Рещеоем п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј 401-15/2013-246 пд 18.
децембра 2013. гпдине
Ппзиција 310 - НАКНАДЕ У НАТУРИ
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда дп 31.12.2013. гпдине

430.000,00
425.255,00
4.745,00
98,90%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 310
Изв.
фин.
0100

Ек. клас.
4131

Назив

Изврщеое

Накнаде у натури
Укупнп:

425.255,00
425.255,00

% изврщеоа
98,90%
98,90%

Изврщеое из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета пд 425.255,00 динара
пднпси на трпщкпве набавке маркица за превпз у градскпм сапбраћају за дплазак и пдлазак на
ппсап заппслених и ппклпна за Нпву гпдину за децу заппслених радника у делу ппкрајинскпг
пргана надлежнпг за пбразпваое.
Ппзиција 311- СПЦИЈАЛНА ДАВАОА ЗАППСЛЕНИМА
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда дп 31.12.2013. гпдине

1.383.435,40
511.409,00
872.026,40
36,97%
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Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 311
Изв.
фин.

Ек. клас.

0100

4141

0100

4143

0100

4144



Назив

Изврщеое

Исплата накнада за време
пдсуствпваоа с ппсла на терет
фпндпва
Птпремнине и ппмпћи
Ппмпћ у медицинскпм лешеоу
заппсленпг или шланпва уже
ппрпдице и друге ппмпћи
заппсленпм
Укупнп:

% изврщеоа

108.432,00

13,55%

192.747,00

70,55%

210.230,00

67,76%

511.409,00

36,97%

Екпнпмска класификација 4141 - Исплата накнада за време пдсуствпваоа с ппсла на
терет фпндпва

Изврщеое из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета у изнпсу пд 108.432,00
динара, пднпси се на исплату накнада за време пдсуствпваоа са ппсла збпг бплпваоа прекп 30
дана, ппрпдиљскпг бплпваоа и друга спцијална даваоа.


Екпнпмска класификација 4143 – Птпремнине и ппмпћи

Изврщеое из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета у изнпсу пд 192.747,00
динара, пднпси се на исплату птпремнине приликпм пдласка у пензију једнпг заппсленпг.


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

Изврщеое из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета у изнпсу пд 210.230,00
динара, пднпси се на исплату пстале ппмпћи заппсленим радницима. Средства су пбезбеђена
Рещеоем п упптреби текуће бучетске резерве брпј 401-15/2013-28 пд 13.03.2013. гпдине.
Ппзиција 312 - НАКНАДЕ ТРПЩКПВА ЗА ЗАППСЛЕНЕ
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда дп 31.12.2013. гпдине

757.000,00
739.949,50
17.050,50
97,75%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 312
Изв.
фин.
0100

Ек. клас.

Назив

Изврщеое

4151

Накнаде трпщкпва за заппслене
Укупнп:

739.949,50
739.949,50

% изврщеоа
97,75%
97,75%

Изврщеое из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета у изнпсу пд 739.949,50
динара пднпси се на накнаде за превпз заппслених на ппсап и са ппсла, а кпји накнаду за превпз
примају у гптпвини.
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Ппзиција 313 - НАГРАДЕ ЗАППСЛЕНИМА И ПСТАЛИ ППСЕБНИ РАСХПДИ
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда дп 31.12.2013. гпдине

9.652.000,00
6.556.464,00
3.095.536,00
67,93%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 313
Изв.
фин.

Ек. клас.

0100

4161

Назив

Изврщеое

Награде заппсленима и пстали
ппсебни расхпди
Укупнп:

% изврщеоа

6.556.464,00

67,93%

6.556.464,00

67,93%

Изврщеоа из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета у изнпсу пд 6.556.464,00
динара пднпси се на исплату јубиларних награда заппсленима у Секретаријату и на исплату
средстава шланпвима кпмисије за струшне испите за лиценце и секретаре устанпва.
Ппзиција 314 - СТАЛНИ ТРПЩКПВИ
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда дп 31.12.2013. гпдине

930.000,00
676.264,93
253.735,07
72,72%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 314
Изв.
фин.
0100
0100
0100

Ек. клас.
4214
4216
4219

Назив

Изврщеое

Услуге кпмуникација
Закуп импвине и ппреме
Пстали трпщкпви
Укупнп:



% изврщеоа

675.764,93
0,00
500,00
676.264,93

79,50%
0,00%
5,00%
72,72%

Екпнпмска класификација 4214 - Услуге кпмуникација

Изврщеое из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета у изнпсу пд 675.764,93
динара пднпси на трпщкпве фиксних телефпна и трпщкпве услуга мпбилне телефпније.


Екпнпмска класификација 4216 – Закуп импвине и ппреме
Са пве екпнпмске класификације у извещтајнпм перипду није билп изврщеоа.



Екпнпмска класификација 4219 - Пстали трпщкпви

Изврщеое из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета у изнпсу пд 500,00 динара
пднпси на трпщкпве РТВ претплате.
Ппзиција 315 - ТРПЩКПВИ ПУТПВАОА
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда дп 31.12.2013. гпдине

630.000,00
313.599,80
316.400,20
49,78%
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Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 366
Изв.
фин.

Ек. клас.

0100

4221

0600

4221



Назив

Изврщеое

Трпщкпви службених путпваоа у
земљи
Трпщкпви службених путпваоа у
земљи
Укупнп:

% изврщеоа

237.885,80

47,58%

75.714,00

58.24%

313.599,80

49,78%

Екпнпмска класификација 4221 - Трпщкпви службених путпваоа у земљи

Изврщеое из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета у изнпсу пд 237.885,80
динара пднпси на исплату трпщкпва дневница (исхране), смещтаја, трпщкпва превпза и за пстале
трпщкпве службених путпваоа у земљи.
Изврщеоа из извпра финансираоа 06 00 – Дпнације пд међунарпдних прганизација у
изнпсу пд 75.714,00 динара пднпси се на исплату трпщкпва дневница (исхране) за службена
путпваоа у земљи у вези са реализацијпм прпјекта Matchdo.
Ппзиција 316 - УСЛУГЕ ПП УГПВПРУ
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда дп 31.12.2013. гпдине

14.094.658,81
12.301.939,28
1.792.719,53
87,28%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 316
Изв.
Фин.
0100
0100

Ек. клас.
4231
4232

0100

4233

0100
0600
0100
0600
0100

4234
4234
4235
4235
4239

Назив

Изврщеое

Административне услуге
Кпмпјутерске услуге
Услуге пбразпваоа и усаврщаваоа
заппслених
Услуге инфпрмисаоа
Услуге инфпрмисаоа
Струшне услуге
Струшне услуге
Пстале ппщте услуге
Укупнп:



% изврщеоа

0,00
150.000,00

0,00%
75,00%

90.960,00

45,48%

281.305,44
272.898,00
11.161.248,84
339.398,00
6.129,00
12.301.939,28

56,26%
37,38%
93,72%
94,28%
3,50%
87,28%

Екпнпмска класификација 4231 - Административне услуге
Изврщеоа из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета у извещтајнпм перипду није

билп.
 Екпнпмска класификација 4232 - Кпмпјутерске услуге
Изврщеое из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета у изнпсу пд 150.000,00
динара су утрпщена на услуге пдржаваоа прпграма инфпрмаципнпг система Ппкрајинскпг
секретаријата за пбразпваое, управу и наципналне заједнице и услуге за израду коигпвпдственпг
спфтвера за пбласт пбразпваоа.
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 Екпнпмска класификација 4233 - Услуге пбразпваоа и усаврщаваоа заппслених
Изврщеое из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета у изнпсу пд 90.960,00
динара пднпси на трпщкпве усаврщаваоа заппслених, трпщкпве кптизација за ушещће на
семинарима и струшним саветпваоима.


Екпнпмска класификација 4234 - Услуге инфпрмисаоа

Изврщеое из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета у изнпсу пд 281.305,44
динара пднпси се на трпщкпве пбјављиваоа инфпрмативних пгласа, пбавещтеоа и кпнкурса.
Изврщеоа из извпра финансираоа 06 00 – Дпнације пд међунарпдних прганизација у
изнпсу пд 272.898,00 динара пднпси се на реализацију прпјекта Matchdo.
 Екпнпмска класификација 4235 - Струшне услуге
Изврщеое из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета у изнпсу пд 11.161.248,84
динара пднпси се на исплату накнада трпщкпва сппљним шланпвима кпмисија (ван реда
заппслених) за струшне испите за лиценце и иплату пбавеза пп угпвприма п привременим и
ппвременим ппслпвима и угпвпра п струшнпм псппспбљаваоу приправника - вплпнтера.
Изврщеоа из извпра финансираоа 06 00 – Дпнације пд међунарпдних прганизација у
изнпсу пд 339.398,00 динара пднпси се на реализацију прпјекта Matchdo.


Екпнпмска класификација 4239 - Пстале ппщте услуге

Изврщеое из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета утрпщена су у изнпсу пд
6.129,00 динара за услугу издаваое увереоа п стаоу у катастру у Републишкпм гепдетскпм
завпду-Служби за катастар неппкретнпсти у Нпвпм Саду и за услуге гравираоа плакета ппвпдпм
дпделе признаоа „Др Ђпрђе Натпщевић“.
Ппзиција 317 - СПЕЦИЈАЛИЗПВАНЕ УСЛУГЕ
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда дп 31.12.2013. гпдине

6.000,00
0,00
6.000,00
0,00%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 317
Изв.
фин.

Ек. клас.

0100

4242

0100

4249



Назив

Изврщеое

Услуге пбразпваоа, културе и
сппрта
Пстале специјализпване услуге
Укупнп:

% изврщеоа
0,00

0,00%

0,00
0,00

0,00%
0,00%

Екпнпмска класификација 4242 – Услуге пбразпваоа, културе и сппрта
Са пве екпнпмске класификације у извещтајнпм перипду није билп изврщеоа.



Екпнпмска класификација 4249 - Пстале специјализпване услуге
Са пве екпнпмске класификације у извещтајнпм перипду није билп изврщеоа.
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Ппзиција 318 - МАТЕРИЈАЛ
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда дп 31.12.2013. гпдине

572.000,00
372.256,00
199.744,00
65,08%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 318
Изв.
фин.
0100
0600

Ек. клас.

Назив

4261
4261

Административни материјал
Административни материјал
Материјали за пбразпваое и
усаврщаваое заппслених
Материјали за пбразпваое.
културу и сппрт
Укупнп:

0100

4263

0100

4266



Изврщеое

% изврщеоа

0,00
14.480,00

0,00%
36,20%

357.776,00

71,56%

0,00

0,00%

372.256,00

65,08%

Екпнпмска класификација 4261 - Административни материјал

Са пве екпнпмске класификације у извещтајнпм перипду из извпра 01 00 – Прихпди из
бучета није билп изврщеоа. Изврщеоа из извпра финансираоа 06 00 – Дпнације пд
међунарпдних прганизација у изнпсу пд 14.480,00 динара пднпси се на реализацију прпјекта
Matchdo.


Екпнпмска класификација 4263 - Материјали за пбразпваое и усаврщаваое заппслених

Изврщеое из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета у изнпсу пд 357.776,00
динара пднпси се на набавку материјала за пбразпваое, усаврщаваое и редпвне пптребе
заппслених.


Екпнпмска класификација 4266 - Материјали за пбразпваое, културу и сппрт
Са пве екпнпмске класификације у извещтајнпм перипду није билп изврщеоа.

Ппзиција 319 - ПРАТЕЋИ ТРПЩКПВИ ЗАДУЖИВАОА
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда дп 31.09.2013. гпдине

5.000,00
364,39
4.635,61
7,29%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 319
Изв.
фин.
0100

Ек. клас.
4441

Назив

Изврщеое

Негативне курсне разлике
Укупнп:

364,39
364,39

% изврщеоа
7,29%
7,29%

Изврщеоа из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета у изнпсу пд 364,39 динара
пднпси се на негативне курсне разлике исказане у пптраживаоу Нарпдне банке Србије.
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Ппзиција 320 - НАКНАДЕ ЗА СПЦИЈАЛНУ ЗАЩТИТУ ИЗ БУЧЕТА
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда дп 31.12.2013. гпдине

3.840.000,00
1.750.000,00
2.090.000,00
45,57%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 320
Изв.
фин.

Ек. клас.

0100

4727

Назив

Изврщеое

Накнаде из бучета за пбразпваое,
културу, науку и сппрт
Укупнп:

% изврщеоа

1.750.000,00

45,57%

1.750.000,00

45,57%

Изврщеое из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета у изнпсу пд 1.750.000,00
динара пднпси се на награде за дпделу признаоа ''Др Ђпрђе Натпщевић'' у складу са Пдлукпм п
дпдели признаоа ''Др Ђпрђе Натпщевић'' (''Службени лист АПВ'', брпј 8/01 и 10/10).
Ппзиција 321 – ППРЕЗИ, ПБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда дп 31.12.2013. гпдине

15.000,00
0,00
15.000,00
0,00%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 321
Изв.
фин.
0100
0100
0100

Ек. клас.
4821
4822
4823

Назив

Изврщеое

Пстали ппрези
Пбавезне таксе
Нпвшане казне и пенали
Укупнп:



% изврщеоа
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Екпнпмска класификација 4821- Пстали ппрези
Са пве екпнпмске класификације у извещтајнпм перипду није билп изврщеоа.



Екпнпмска класификација 4822 – Пбавезне таксе
Са пве екпнпмске класификације у извещтајнпм перипду није билп изврщеоа.



Екпнпмска класификација 4823- Нпвшане казне и пенали
Са пве екпнпмске класификације у извещтајнпм перипду није билп изврщеоа.

Ппзиција 322 - НПВШАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПП РЕЩЕОУ СУДПВА
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда дп 31.12.2013. гпдине

25.000,00
17.870,00
7.130,00
71,48%
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Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 322
Изв.
фин.

Ек. клас.

0100

4831

Назив

Изврщеое

Нпвшане казне и пенали пп
рещеоу судпва
Укупнп:

% изврщеоа

17.870,00

71,48%

17.870,00

71,48%

Изврщеое из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета у изнпсу пд 17.870,00 динара
пднпси се на судске трпщкпве пп рещеоу-пресуди Управнпг суда из Бепграда-пдељеое у Нпвпм
Саду .
Ппзиција 323 – МАЩИНЕ И ППРЕМА
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда дп 31.12.2013. гпдине

310.000,00
290.370,00
19.630,00
93,67%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 323
Изв.
фин.
0600

Ек. клас.
5122

Назив

Изврщеое

Административна ппрема
Укупнп:

290.370,00
290.370,00

% изврщеоа
93,67%
93,67%

Изврщеоа из извпра финансираоа 06 00 – Дпнације пд међунарпдних прганизација у изнпсу пд
290.370,00 динара пднпси се на реализацију прпјекта Matchdo.

СВЕГА РАЗДЕП 9 – Средства за рад пргана
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда извпрних средстава дп 31.12.2013.
Изврщеое расхпда из извпра дпнације пд међунарпдних
прганизација дп 31.12.2013.
Укупнп изврщеое расхпда дп 31.12.2013.
Пстатак средстава дп 31.12.2013.
% изврщеоа расхпда финансијскпг плана дп 31.12.2013.
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89.170.110,81
69.262.066,90
992.860,00
70.254.926,90
18.915.183,91
78,79%

Активнпст 01
Прпјекат “Афирмација мултикултурализма и тплеранције у Впјвпдини”
Функципнална класификација 111
Изврщни и закпнпдавни пргани
Ппзиција 324 - СТАЛНИ ТРПЩКПВИ
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда у пднпсу на гпдищои план

25.000,00
0,00
25.000,00
0,00%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 324



Изв.
фин.

Ек. клас.

0500

4211

0600

4211

0800

4211

Назив

% изврщеоа
гпдищоег
плана

Изврщеое

Трпщкпви платнпг прпмета и
банкарских услуга
Трпщкпви платнпг прпмета и
банкарских услуга
Трпщкпви платнпг прпмета и
банкарских услуга
Укупнп:

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Екпнпмска класификација 4211 - Трпщкпви платнпг прпмета и банкарских услуга

Планирана средства за трпщкпве платнпг прпмета и банкарских услуга из извпра
финансираоа 05 00 – Дпнације пд инпстраних земаља изнпсе 10.000,00 динара, а у периду пд
01.01.2013. гпдине дп 31.12.2013. гпдине нису реализпвана, тј. није билп изврщеоа.
Планирана средства за трпщкпве платнпг прпмета и банкарских услуга из извпра
финансираоа 06 00 - Дпнација пд међунарпдних прганизација изнпсе 5.000,00 динара, а у
перипду пд 01.01.2013. гпдине дп 31.12.2013. гпдине нису реализпвана, тј. није билп изврщеоа.
Планирана средства за трпщкпве платнпг прпмета и банкарских услуга из извпра
финансираоа 08 00 – Дпбрпвпљни трансфери пд физишких и правних лица изнпсе 10.000,00
динара. У перипду пд 01.01.2013. гпдине дп 31.12.2013. гпдине није билп изврщеоа.
Ппзиција 325 - ТРПЩКПВИ ПУТПВАОА
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда у пднпсу на гпдищои план

90.00000
59.717,00
30.283,00
66,35%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 325

Изв.
фин.

Ек. клас.

0100

4221

Назив

Изврщеое

Трпщкпви службених путпваоа у
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59.717,00

%
изврщеоа
гпдищоег
плана
74,65%

0700



4221

земљи
Трпщкпви службених путпваоа у
земљи
Укупнп:

0,00

0,00%

59.717,00

74,65%

Екпнпмска класификација 4221 - Трпщкпви службених путпваоа у земљи

Планирана средства за трпщкпве службених путпваоа у земљи из извпра финансираоа 01
00 – Прихпди из бучета изнпсе 80.000,00 динара. У извещтајнпм перипду изврщени расхпди
изнпсе 59.717,00 динара и пднпсе се на ппкриваое трпщкпва дневница (исхране), трпщкпва
превпза, за пптребе службених путпваоа у земљи у вези Прпјекта.
Планирана средства за трпщкпве службених путпваоа у земљи из извпра финансираоа 07
00 – Трансфери пд других нивпа власти изнпсе 10.000,00 динара, а у перипду пд 01.01.2013.
гпдине дп 31.12.2013. гпдине нису реализпвана, тј. није билп изврщеоа.
Ппзиција 326 - УСЛУГЕ ПП УГПВПРУ
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда у пднпсу на гпдищои план

13.208.130,00
9.511.568,00
3.696.562,00
72,01%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 326
Изв.
Фин.
0100
0500
0600
0700
0800
0500
0600
0700
0800
0100
0500
0600
0700
0800

Ек. клас.
4234
4234
4234
4234
4234
4235
4235
4235
4235
4239
4239
4239
4239
4239

Назив

Изврщеое

Услуге инфпрмисаоа
Услуге инфпрмисаоа
Услуге инфпрмисаоа
Услуге инфпрмисаоа
Услуге инфпрмисаоа
Струшне услуге
Струшне услуге
Струшне услуге
Струшне услуге
Пстале ппщте услуге
Пстале ппщте услуге
Пстале ппщте услуге
Пстале ппщте услуге
Пстале ппщте услуге
Укупнп:



6.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.511.568,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.511.568,00

% изврщеоа
гпд. плана
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
99,90%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
72,01%

Екпнпмска класификација 4234 - Услуге инфпрмисаоа

Планирана средства за услуге инфпрмисаоа из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из
бучета изнпсе 6.000.000,00 динара. Изврщени расхпди у изнпсу пд 6.000.000,00 динара пднпсе се
на трпщкпве прве и друге транще за реализацију Прпјекта Радипдифузивнпј устанпви Впјвпдине
из Нпвпг Сада пп пснпву Угпвпра п реализацији пптпрпјекта «Кпликп се ппзнајемп» брпј 128-903/2013-02 закљушенпг дана 29. јануара 2013. гпдине.
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Планирана средства за услуге инфпрмисаоа из извпра финансираоа 05 00 – Дпнације пд
инпстраних земаља изнпсе 1.000.000,00 динара, а у перипду пд 01.01.2013. гпдине дп 31.12.2013.
гпдине нису реализпвана, тј. није билп изврщеоа.
Планирана средства за услуге инфпрмисаоа из извпра финансираоа 06 00 – Дпнације пд
међунарпдних прганизација изнпсе 100.000,00 динара, а у перипду пд 01.01.2013. гпдине дп
31.12.2012. гпдине нису реализпвана, тј. није билп изврщеоа.
Планирана средства за услуге инфпрмисаоа из извпра финансираоа 07 00 – Трансфери пд
других нивпа власти изнпсе 260.000,00 динара, а у перипду пд 01.01.2013. гпдине дп 31.12.2013.
гпдине нису реализпвана, тј. није билп изврщеоа.
Планирана средства за услуге инфпрмисаоа из извпра финансираоа 08 00 – Дпбрпвпљни
трансфери пд физишких и правних лица изнпсе 310.000,00 динара, а у перипду пд 01.01.2013.
гпдине дп 31.12.2013. гпдине нису реализпвана, тј. није билп изврщеоа.


Екпнпмска класификација 4235 - Струшне услуге

Планирана средства за струшне услуге из извпра финансираоа 05 00 – Дпнације пд
инпстраних земаља изнпсе 20.000,00 динара а у перипду пд 01.01.2013. гпдине дп 31.12.2013.
гпдине нису реализпвана, тј. није билп изврщеоа.
Планирана средства за струшне услуге из извпра финансираоа 06 00 – Дпнације пд
међунарпдних прганизација изнпсе 10.000,00 динара а у перипду пд 01.01.2013. гпдине дп
31.12.2013. гпдине нису реализпвана, тј. није билп изврщеоа.
Планирана средства за струшне услуге из извпра финансираоа 07 00 – Трансфери пд
других нивпа власти изнпсе 40.000,00 динара а у перипду пд 01.01.2013. гпдине дп 31.12.2013.
гпдине нису реализпвана, тј. није билп изврщеоа.
Планирана средства за струшне услуге из извпра финансираоа 08 00 – Дпбрпвпљни
трансфери пд физишких и правних лица изнпсе 50.000,00 динара а у перипду пд 01.01.2013.
гпдине дп 31.12.2013. гпдине нису реализпвана, тј. није билп изврщеоа.


Екпнпмска класификација 4239 - Пстале ппщте услуге

Планирана средства за пстале ппщте услуге из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета
изнпсе 3.515.000,00 динара. Пд укупнп планираних средстава у извещтајнпм перипду утрпщенп је
укупнп 3.511.568,00 динара Исплата у изнпсу пд 3.431.000,00 динара пднпси се на трпщкпве
прганизпваоа едукативнпг путпваоа– туристишкпј прганизацији Елнпстпурс, Нпви Сад на пснпву
Угпвпра п јавнпј набавци мале вреднпсти услуге прганизације наградне екскурзије у вези са
прпјектпм "Афирмација мултикултурализма и тплеранције у Впјвпдини", брпј 128-404-91/2013 пд
29.04.2013. гпдине, а средства у изнпсу пд 80.568,00 динара пднпсе се на трпщкпве ппреза на
дпхпдак пд других прихпда везанп за реализацију едукативнпг путпваоа.
Планирана средства за пстале ппщте услуге из извпра финансираоа 05 00 – Дпнације пд
инпстраних земаља изнпсе 1.298.130,00 динара а у перипду пд 01.01.2013. гпдине дп 31.12.2013.
гпдине нису реализпвана, тј. није билп изврщеоа.
Планирана средства за пстале ппщте услуге из извпра финансираоа 06 00 – Дпнације пд
међунарпдних прганизација изнпсе 545.000,00 динара а у перипду пд 01.01.2013. гпдине дп
31.12.2013. гпдине нису реализпвана, тј. није билп изврщеоа.
Планирана средства за пстале ппщте услуге из извпра финансираоа 07 00 – Трансфери пд
других нивпа власти изнпсе 20.000,00 динара а у перипду пд 01.01.2013. гпдине дп 31.12.2013.
гпдине нису реализпвана, тј. није билп изврщеоа.
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Планирана средства за пстале ппщте услуге из извпра финансираоа 08 00 – Дпбрпвпљни
трансфери пд физишких и правних лица изнпсе 40.000,00 динара а у перипду пд 01.01.2013.
гпдине дп 31.12.2013. гпдине нису реализпвана, тј. није билп изврщеоа.
Ппзиција 327 - СПЕЦИЈАЛИЗПВАНЕ УСЛУГЕ
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда у пднпсу на гпдищои план

8.355.000,00
6.000.000,00
2.355.000,00
71,81%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 327
Изв.
Фин.
0100
0500
0600
0700
0800

Ек. клас.
4242
4242
4242
4242
4242

Назив

Изврщеое

Услуге пбразпваоа, културе и сппрта
Услуге пбразпваоа, културе и сппрта
Услуге пбразпваоа, културе и сппрта
Услуге пбразпваоа, културе и сппрта
Услуге пбразпваоа, културе и сппрта
Укупнп:



6.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000.000,00

% изврщеоа
гпд. плана
71,81%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
71,81%

Екпнпмска класификација 4242 – Услуге пбразпваоа, културе и сппрта

Планирана средства за услуге пбразпваоа, културе и сппрта из извпра финансираоа 01 00 –
Прихпди из бучета изнпсе 6.000.000,00 динара.Изврщени расхпди у изнпсу пд 6.000.000,00 динара
пднпсе се на дпделу средстава Секретаријат пп кпнкурс, а за(суфинансираое прпграма, прпјеката и
активнпсти кпје за циљ имају пшуваое и негпваое међунаципналне тплеранције у Впјвпдини у
2013. гпдини). Расппдела је изврщена према следећем табеларнпм прегледу:
Брпј Рещеоа

НАЗИВ КПРИСНИКА

СЕДИШТЕ
КПРИСНИКА

128-90-769/2013

Регипнални центар за прпфесипнални
развпј заппслених у пбразпваоу

Каоижа

128-90-812/2013

Савез за щкплски сппрт Впјвпдине

Нпви Сад

128-90-822/2013

Црнпгпрски наушнп културни центар
Удружељое старих уметнишких заната и
дпмаће радинпсти Впјвпдине

Врбас

128-90-854/2013

Спмбпр

ИЗНПС
350.000,00
5.325.000,00
75.000,00
250.000,00
6.000.000,00

УКУПНП

Планирана средства за услуге пбразпваоа, културе и сппрта из извпра финансираоа 05 00
– Дпнације пд инпстраних земаља изнпсе 2.250.000,00 динар,а у перипду пд 01.01.2013. гпдине
дп 31.12.2013. гпдине нису реализпвана, тј. није билп изврщеоа.
Планирана средства за услуге пбразпваоа, културе и сппрта из извпра финансираоа 06 00
– Дпнације пд међунарпдних прганизација изнпсе 50.000,00 динара, а у перипду пд 01.01.2013.
гпдине дп 31.12.2013. гпдине нису реализпвана, тј. није билп изврщеоа.
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Планирана средства за услуге пбразпваоа, културе и сппрта из извпра финансираоа 07 00
– Трансфери пд других нивпа власти изнпсе 50.000,00 динара, а у перипду пд 01.01.2013. гпдине
дп 31.12.2013. гпдине нису реализпвана, тј. није билп изврщеоа.
Планирана средства за услуге пбразпваоа, културе и сппрта из извпра финансираоа 08 00
– Дпбрпвпљни трансфери пд физишких и правних лица изнпсе 5.000,00 динара, а у перипду пд
01.01.2013. гпдине дп 31.12.2013. гпдине нису реализпвана, тј. није билп изврщеоа.
Планирана средства за услуге пбразпваоа, културе и сппрта из извпра финансираоа 08 00
– Дпбрпвпљни трансфери пд физишких и правних лица изнпсе 5.000,00 динара а у перипду пд
01.01.2012. гпдине дп 31.12.2012. гпдине нису реализпвана, тј. није билп изврщеоа.
Ппзиција 328 МАТЕРИЈАЛ
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда у пднпсу на гпдищои план

2.025.000,00
0,00
2.025.000,00
0,00%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 328
Изв.
Фин.
0500
0600
0700
0800

Ек. клас.
4266
4266
4266
4266

Назив

Изврщеое

Материјали за пбразпваое, културу и сппрт
Материјали за пбразпваое, културу и сппрт
Материјали за пбразпваое, културу и сппрт
Материјали за пбразпваое, културу и сппрт
Укупнп:

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

% изврщеоа
гпд. плана
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Екпнпмска класификација 4266 - Материјали за пбразпваое, културу и сппрт
Планирана средства за материјали за пбразпваое, културу и сппрт из извпра финансираоа
05 00 – Дпнације пд инпстраних земаља изнпсе 1.500.000,00 динара а у перипду пд 01.01.2013.
гпдине дп 31.12.2013. гпдине нису реализпвана, тј. није билп изврщеоа.
Планирана средства за материјали за пбразпваое, културу и сппрт из извпра финансираоа
06 00 – Дпнације пд међунарпдних прганизација изнпсе 470.000,00 динара а у перипду пд
01.01.2013. гпдине дп 31.12.2013. гпдине нису реализпвана, тј. није билп изврщеоа.
Планирана средства за материјали за пбразпваое, културу и сппрт из извпра финансираоа
07 00 – Трансфери пд других нивпа власти изнпсе 50.000,00 динара а у перипду пд 01.01.2013.
гпдине дп 31.12.2013. гпдине нису реализпвана, тј. није билп изврщеоа.
Планирана средства за материјали за пбразпваое, културу и сппрт из извпра финансираоа
08 00 – Дпбрпвпљни трансфери пд физишких и правних лица изнпсе 5.000,00 динара а у перипду
пд 01.01.2013. гпдине дп 31.12.2013. гпдине нису реализпвана, тј. није билп изврщеоа.
Ппзиција 329 – ТРАНСФЕРИ ПСТАЛИМ НИВПИМА ВЛАСТИ
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда у пднпсу на гпдищои план
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2.807.500,00
2.598.826,12
208.673,88
92,57%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 329
Изв.
Фин.
0100
0500
0600
0800

Ек. клас.
4631
4631
4631
4631

Назив

Изврщеое

Текући трансфери псталим нивпима власти
Текући трансфери псталим нивпима власти
Текући трансфери псталим нивпима власти
Текући трансфери псталим нивпима власти
Укупнп:



2.598.826,12
0,00
0,00
0,00
2.598.826,12

% изврщеоа
гпд плана
98,07%
0,00%
0,00%
0,00%
98,07%

Екпнпмска класификација 4631 – Текући трансфери псталим нивпима власти

Планирана средства за текуће трансфере псталим нивпима власти из извпра финансираоа
01 00 – Прихпди из бучета изнпсе 2.650.000,00 динара. У перипду пд 01.01.2013. гпдине дп
31.12.2013. гпдине утрпщенп је 2.598.826,12 динара. Пва средства утрпщена су за исплату накнада
превпза щкплама и трпщкпва накнада прпфесприма за ушещће на пптпрпјекту Квиз «Кпликп се
ппзнајемп» кап и за награде щкплама ппбедницама, у пквиру Прпјекта «Афирмација
мултикултурализма и тплеранције у Впјвпдини»
Планирана средства за текуће трансфере псталим нивпима власти из извпра финансираоа
05 00 – Дпнације пд инпстраних земаља изнпсе 2.500,00 динара, а у перипду пд 01.01.2013.
гпдине дп 31.12.2013. гпдине нису реализпвана, тј. није билп изврщеоа.
Планирана средства за текуће трансфере псталим нивпима власти из извпра финансираоа
06 00 – Дпнације пд међунарпдних прганизација изнпсе 150.000,00 динара, а у перипду пд
01.01.2013. гпдине дп 31.12.2013. гпдине нису реализпвана, тј. није билп изврщеоа.
Планирана средства за текуће трансфере псталим нивпима власти из извпра финансираоа
08 00 Дпбрпвпљни трансфери пд физишких и правних лица изнпсе 5.000,00 динара, а у перипду
пд 01.01.2013. гпдине дп 31.12.2013. гпдине нису реализпвана, тј. није билп изврщеоа
Ппзиција 330 - НАКНАДЕ ЗА СПЦИЈАЛНУ ЗАЩТИТУ ИЗ БУЧЕТА
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.09.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда у пднпсу на гпдищои план

21.870,00
0,00
21.870,00
0,00%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 330



Изв.
фин.

Ек. клас.

0500

4727

0800

4727

Назив

Изврщеое

Накнаде из бучета за пбразпваое,
културу, науку и сппрт
Накнаде из бучета за пбразпваое,
културу, науку и сппрт
Укупнп:

% изврщеоа
0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Екпнпмска класификација 4727 – Накнаде из бучета за пбразпваое, културу, науку и
сппрт

Планирана средства за текуће трансфере псталим нивпима власти из извпра финансираоа
05 00 – Дпнације пд инпстраних земаља изнпсе 1.870,00 динара, а у перипду пд 01.01.2013.
гпдине дп 31.12.2013. гпдине нису реализпвана, тј. није билп изврщеоа.
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Планирана средства за текуће трансфере псталим нивпима власти из извпра финансираоа
08 00 Дпбрпвпљни трансфери пд физишких и правних лица изнпсе 20.000,00 динара, а у перипду
пд 01.01.2013. гпдине дп 31.12.2013. гпдине нису реализпвана, тј. није билп изврщеоа.
Ппзиција 331- ДПТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ПРГАНИЗАЦИЈАМА
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда у пднпсу на гпдищои план

11.740.000,00
7.535.000,00
4.205.000,00
45,10%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 331
Изв.
Фин.

Ек. клас.

0100

4819

0500

4819

0600

4819

0700

4819

0800

4819

Назив
Дптације псталим непрпфитним
институцијама
Дптације псталим непрпфитним
институцијама
Дптације псталим непрпфитним
институцијама
Дптације псталим непрпфитним
институцијама
Дптације псталим непрпфитним
институцијама

7.535.000,00

100,00%
0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00
Укупнп:



% изврщеоа

Изврщеое

7.535.000,00

100,00%

Екпнпмска класификација 4819 – Дптације псталим непрпфитним институцијама

Планирана средства за дптације псталим непрпфитним институцијама из извпра финансираоа 01
00 – Прихпди из бучета изнпсе 7.535.000,00 динара, а у перипду пд 01.01.2013. гпдине дп
31.12.2013. гпдине утрпщенп је 7.535.000,00 динара за исплату на пснпву расписанпг Кпнкурса за
суфинансираое прпјеката и активнпсти кпје за циљ имају пшуваое и негпваое међунаципналне
тплеранције у Впјвпдини у 2013. гпдини а у пквиру прпјекта „Афирмација мултикултурализма и
тплеранције у Впјвпдини“, средства су исплаћена према следећем табеларнпм приказу:
Брпј предмета

Ппднпсилац пријаве

Изнпс

128-90-732/2013

Мађарскп културнп друщтвп „Петефи Шандпр“Бешеј

100.000,00

128-90-733/2013

Фпндација „Плави Дунав“,Башка Тпппла

4.000.000,00

128-90-735/2013

Мађарски културни центар“Непкер“,Субптица

600.000,00

128-90-736/2013

150.000,00

128-90-745/2013

Међунарпдни центар коижевнпсти за децу“Змајеве дешије
игре“,Нпви Сад
Удружеое за защтиту и развпј пкружеоа и градитељскпг
наслеђа“Прптегп“,Субптица
Грађански фпнд“Панпнија“,Нпви Сад

128-90-761/2013

Буоевашки пмладински центар,Субптица

100.000,00

128-90-767/2013

Куглащки клуб“Кристал“,Зреоанин

150.000,00

128-90-784/2013

Пмладински савет ппщтине Кпвашица,Кпвашица

300.000,00

128-90-785/2013

Аспцијација месних заједница Града Зреоанина,Зреоанин

200.000,00

128-90-787/2013

Фпндација „Мпзаик“,Нпви Сад

200.000,00

128-90-745/2013
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200.000,00
250.000,00

128-90-796/2013

Удружеое „Дигитална регија“,Субптица

150.000,00

128-90-807/2013

Впјвпђански центар за људска права,Нпви Сад

500.000,00

128-90-829/2013

Удружеое Рпма Бепшин,Бепшин

85.000,00

128-90-838/2013

Фпндација“Арт смарт“,Нпви Сад

450.000,00

УКУПНП

7.435.000,00

Средства у укупнпм изнпсу пд 100.000,00 динара исплаћена су из текуће бучетске резерве
Фпндацији Плави Дунав из Башке Тпппле.
Планирана средства за дптације псталим непрпфитним институцијама из извпра
финансираоа 05 00 – Дпнације пд инпстраних земаља изнпсе 50.000,00 динара, а у перипду пд
01.01.2013. гпдине дп 31.12.2013. гпдине нису реализпвана, тј. није билп изврщеоа.
Планирана средства за дптације псталим непрпфитним институцијама из извпра
финансираоа 06 00 – Дпнације пд међунарпдних прганизација изнпсе 4.100.000,00 динара, а у
перипду пд 01.01.2013. гпдине дп 31.12.2013. гпдине нису реализпвана, тј. није билп изврщеоа.
Планирана средства за дптације псталим непрпфитним институцијама из извпра
финансираоа 07 00 –Трансфери пд других нивпа власти изнпсе 50.000,00 динара, а у перипду пд
01.01.2013. гпдине дп 31.12.2013. гпдине нису реализпвана, тј. није билп изврщеоа.
Планирана средства за текуће трансфере псталим нивпима власти из извпра финансираоа
08 00 Дпбрпвпљни трансфери пд физишких и правних лица изнпсе 5.000,00 динара, а у перипду
пд 01.01.2013. гпдине дп 31.12.2013. гпдине нису реализпвана, тј. није билп изврщеоа.

СВЕГА АКТИВНПСТ 01 – Прпјекат “Афирмација мултикултурализма и тплеранције у
Впјвпдини”
Финансијски план за 2013. гпдину
38.272.500,00
Изврщеое расхпда извпрних средстава дп 31.12.2013. гпдине
25.705.111,12
Изврщеое дпнација пд инпстраних земаља дп 31.12.2013.
0,00
гпдине
Изврщеое дпнација пд међунарпдних прганизација дп
0,00
31.12.2013. гпдине
Изврщеое трансфера псд других нивпа власти дп 31.12.2013.
0,00
гпдине
Изврщеое дпбрпвпљних трансферапд физишких и правних
0,00
лица дп 30.09.2013. гпдине
Укупнп изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
25.705.111,12
% изврщеоа расхпда у пднпсу на гпдищои план
67,16%
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Активнпст 02
Прпјекат “Рефпрма и развпј ппкрајинске управе”
Функципнална класификација 111
Изврщни и закпнпдавни пргани
Ппзиција 332 - СТАЛНИ ТРПЩКПВИ
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда у пднпсу на гпдищои план

54.000,00
0,00
51.000,00
0,00%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 332



Изв.
фин.

Ек. клас.

0100

4211

0600

4211

Назив

% изврщеоа
гпд. плана

Изврщеое

Трпщкпви платнпг прпмета и
банкарских услуга
Трпщкпви платнпг прпмета и
банкарских услуга
Укупнп:

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Екпнпмска класификација 4211 - Трпщкпви платнпг прпмета и банкарских услуга

Планирана средства за трпщкпве платнпг прпмета и банкарских услуга из извпра
финансираоа 01 00 - Прихпди из бучета изнпсе 4.000,00 динара, а у перипду пд 01.01.2013.
гпдине дп 31.12.2013. гпдине није билп изврщеоа.
Планирана средства за трпщкпве платнпг прпмета и банкарских услуга из извпра
финансираоа 06 00 - Дпнација пд међунарпдних прганизација изнпсе 50.000,00 динара, а у
перипду пд 01.01.2013. гпдине дп 31.12.2013. гпдине нису реализпвана, тј. није билп изврщеоа.
Ппзиција 333 - ТРПЩКПВИ ПУТПВАОА
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 30.09.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 30.09.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда у пднпсу на гпдищои план

213.000,00
5.220,00
207.780,00
2,45%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 333
Изв.
фин.

Ек. клас.

0100

4221

0600

4221

0600

4222

Назив

% изврщеоа
гпд. плана

Изврщеое

Трпщкпви службених путпваоа у
земљи
Трпщкпви службених путпваоа у
земљи
Трпщкпви службених путпваоа у
инпстранствп
Укупнп:
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5.220,00

13,74%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

5.220,00

13,74%



Екпнпмска класификација 4221 - Трпщкпви службених путпваоа у земљи

Планирана средства за трпщкпве службених путпваоа у земљи из извпра финансираоа 01
00 – Прихпди из бучета изнпсе 38.000,00 динара, а у перипду пд 01.01.2013. гпдине дп 31.12.2013.
изврщени расхпди изнпсе 5.220,00 динара и пднпсе се на ппкриваое трпщкпва дневница
(исхране), трпщкпва превпза, за пптребе службених путпваоа у земљи у вези Прпјекта.
Планирана средства за трпщкпве службених путпваоа у земљи из извпра финансираоа 06
00 - Дпнација пд међунарпдних прганизација изнпсе 115.000,00 динара, а у перипду пд
01.01.2013. гпдине дп 31.12.2013. гпдине нису реализпвана, тј. није билп изврщеоа.


Екпнпмска класификација 4222 - Трпщкпви службених путпваоа у инпстранствп

Планирана средства за трпщкпве службених путпваоа у земљи из извпра финансираоа 06 00 Дпнација пд међунарпдних прганизација изнпсе 60.000,00 динара. У перипду пд 01.01.2013.
гпдине дп 31.12.2013. гпдине средства нису трпщена.
Ппзиција 334 – УСЛУГЕ ПП УГПВПРУ
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 30.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда у пднпсу на гпдищои план

3.106.800,00
959.432,72
2.147.367,28
30,88%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 334
Изв.
фин.

Ек. клас.

0100

4233

0100
0600
0100
0600

4234
4234
4235
4235

0600

4236

Услуге за дпмаћинствп и
угпститељствп

0100
0600

4239
4239

Пстале ппщте услуге
Пстале ппщте услуге

Назив
Услуге пбразпваоа и усаврщаваоа
заппслених
Услуге инфпрмисаоа
Услуге инфпрмисаоа
Струшне услуге
Струшне услуге

Укупнп:



% изврщеоа
гпд. плана

Изврщеое
0,00

0,00%

0,00
0,00
924.496,00
0,00
0,00

0,00%
0,00%
96,30%
0,00%
0,00%

34.936,00
0,00
959.432,72

69,87%
0,00%
67,01%

Екпнпмска класификација 4233 - Услуге пбразпваоа и усаврщаваоа заппслених

Планирана средства за трпщкпве службених путпваоа у земљи из извпра финансираоа 01
00 – Прихпди из бучета изнпсе 100.000,00 динара, а у перипду пд 01.01.2013. гпдине дп
31.12.2013. гпдине није билп изврщеоа.


Екпнпмска класификација 4234 – Услуге инфпрмисаоа

Планирана средства за услуге инфпрмисаоа из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из
бучета изнпсе 321.800,00 динара а у перипду пд 01.01.2013. гпдине дп 31.12.2013. гпдине није
билп изврщеоа.
Планирана средства за услуге инфпрмисаоа из извпра финансираоа 06 00 - Дпнација пд
међунарпдних прганизација изнпсе 275.000,00 динара, а у перипду пд 01.01.2013. гпдине дп
31.12.2013. гпдине нису реализпвана, тј. није билп изврщеоа.
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Екпнпмска класификација 4235 – Струшне услуге

Планирана средства за струшне услуге из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета
изнпсе 960.000,00 динара. Утрпщена средства у изнпсу пд 924.496,00 динара пднпсе се на исплату
пп Угпвпру п привременим и ппвременим ппслпвима за дванаест месеци, за једну пспбу.
Планирана средства за струшне услуге из извпра финансираоа 06 00 - Дпнација пд
међунарпдних прганизација изнпсе 1.000.000,00 динара. У перипду пд 01.01.2013. гпдине дп
31.12.2013. гпдине нису реализпвана, тј. није билп изврщеоа.


Екпнпмска класификација 4236 – Услуге за дпмаћинствп и угпститељствп

Планирана средства за услуге за дпмаћинствп и угпститељствп из извпра финансираоа 06
00 - Дпнација пд међунарпдних прганизација изнпсе 50.000,00 динара, а у перипду пд
01.01.2013. гпдине дп 31.12.2013. гпдине нису реализпвана, тј. није билп изврщеоа.


Екпнпмска класификација 4239 – Пстале ппщте услуге

Планирана средства за пстале ппщте услуге из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из
бучета изнпсе 50.000,00 динара. Утрпщена средства у изнпсу пд 34.936,72 динара пднпсе се на
трпщкпве за пстале ппщте услуге.
Планирана средства за пстале ппщте услуге из извпра финансираоа 06 00 - Дпнација пд
међунарпдних прганизација изнпсе 350.000,00 динара. У перипду пд 01.01.2013. гпдине дп
31.12.2013. гпдине нису реализпвана, тј. није билп изврщеоа.
Ппзиција 335 – МАТЕРИЈАЛ
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда у пднпсу на гпдищои план

115.600,00
0,00
115.000,00
0,00%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 335
Изв.
фин.
0100
0600



Ек. клас.

Назив

Изврщеое

4261
4261

Административни материјал
Административни материјал
Укупнп:

0,00
0,00
0,00

% изврщеоа
гпд. плана
0,00%
0,00%
0,00%

Екпнпмска класификација 4261 – Административни материјал

Планирана средства за административни материјал из извпра финансираоа 01 00 –
Прихпди из бучета изнпсе 15.600,00 динара а у перипду пд 01.01.2013. гпдине дп 31.12.2013.
гпдине. није билп изврщеоа.
Планирана средства за административни материјал из извпра финансираоа 06 00 Дпнација пд међунарпдних прганизација изнпсе 100.000,00 динара, а у перипду пд 01.01.2013.
гпдине дп 31.12.2013. гпдине нису реализпвана, тј. није билп изврщеоа.
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Ппзиција 336– ПРАТЕЋИ ТРПЩКПВИ ЗАДУЖИВАОА
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда у пднпсу на гпдищои план

800,00
0,00
800,00
0,00%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 336
Изв.
фин.
0100

Ек. клас.
4441

Назив

Изврщеое

Негативне курсне разлике

0,00
0,00

Укупнп:



% изврщеоа
гпд. плана
0,00%
0,00%

Екпнпмска класификација 4441 – Негативне курсне разлике

Планирана средства за негативне курсне разлике из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди
из бучета изнпсе 800,00 динара, а у перипду пд 01.01.2013. гпдине дп 31.12.2013. гпдине нису
реализпвана, тј. није билп изврщеоа.
Ппзиција 337 – ДПТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ПРГАНИЗАЦИЈАМА
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда у пднпсу на гпдищои план

80.000,00
0,00
80.000,00
0,00%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 337
Изв.
фин.

Ек. клас.

0100

4819

Назив

% изврщеоа
гпд. плана

Изврщеое

Дптације псталим непрпфитним
институцијама
Укупнп:

0,00

0,00%

0,00

0,00%



Екпнпмска класификација 4819 – Дптације псталим непрпфитним институцијама
Планирана средства за дптације псталим непрпфитним институцијама из извпра
финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета изнпсе 80.000,00 динара а у перипду пд 01.01.2013.
гпдине дп 31.12.2013. гпдине нису реализпвана, тј. није билп изврщеоа.

СВЕГА АКТИВНПСТ 02 – Прпјекат “Рефпрма и развпј ппкрајинске управе”
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда извпрних средстава дп 31.12.2013. гпдине
Изврщеое дпнација пд међунарпдних прганизација дп
31.12.2013. гпдине
Укупнп изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда у пднпсу на гпдищои план
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3.570.200,00
965.152,72
0,00
965.152,72
2.605.047,28
27,03%

Активнпст 03
ПСНПВНП ПБРАЗПВАОЕ
Функципнална класификација 910
Предщкплскп и пснпвнп пбразпваое
Ппзиција 338 - ТРАНСФЕРИ ПСТАЛИМ НИВПИМА ВЛАСТИ


Екпнпмска класификација 463 – Трансфери псталим нивпима власти

Средства на ппзицији 338, екпнпмскпј класификацији 463 - Трансфери псталим нивпима
власти планирана су на гпдищоем нивпу у укупнпм изнпсу пд 16.005.257.455,00 динара (прихпди
из бучета 65.221.455,00 динара и Трансфери пд других нивпа власти - трансферна средства из
републишкпг бучета за расхпде за заппслене у пбразпваоу 15.940.036.000,00 динара), а у перипду
пд 01.01.2013. гпдине дп 31.12.2013. гпдине изврщенп је укупнп 15.813.656.896,45 динара
(прихпди из бучета 65.170.001,99 динара и Трансфери пд других нивпа власти - трансферна
средства из републишкпг бучета за расхпде за заппслене у пбразпваоу 15.748.486.894,46 динара)
за следеће намене:
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда дп 31.12.2013. гпдине

16.005.257.455,00
15.813.656.896,45
191.600.558,55
98,80%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 338

Изв.
Фин.

Ек. клас.

4631
0100

4631

0713

4631
4632

0100

4632

Изврщеое расхпда дп
31.12.2013. гпдине

Назив
Текући трансфери псталим
нивпима власти
Текући трансфери псталим
нивпима власти
Текући трансфери псталим
нивпима власти
Капитални трансфери псталим
нивпима власти
Капитални трансфери псталим
нивпима власти
Укупнп:

% изврщеоа
расхпда дп
31.12.2013.
гпдине

15.779.656.896,45

98,80%

31.170.001,99

99,84%

15.748.486.894,46

98,80%

34.000.000,00

100,00%

34.000.000,00

100,00%

15.813.656.896,45

98,80%

 Екпнпмска класификација 4631 – Текући трансфери псталим нивпима власти
У перипду пд 01.01.2013. гпдине дп 31.12.2013. гпдине укупнп изврщени расхпди на
екпнпмскпј класификацији 4631 - Текући трансфери псталим нивпима власти изнпсе
15.779.656.896,45 динара (прихпди из бучета 31.170.001,99 динара и Трансфери пд других нивпа
власти - трансферна средства из републишкпг бучета за расхпде за заппслене у пбразпваоу
15.748.486.894,46 динара) и тп за следеће намене:
1 – Расхпди за заппслене у пснпвнпм пбразпваоу
Извпр финансираоа 07 13
Расхпди за заппслене у пснпвнпм пбразпваоу у перипду пд 01.01.2013. гпдине дп
31.12.2013. гпдине изврщена су у укупнпм изнпсу пд 15.748.486.894,46 динара. Расхпди за
заппслене пбухватају исплату плата заппслених у пснпвнпм пбразпваоу у АП Впјвпдини за перипд
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пд децембра 2012. гпдине дп нпвембра 2013. гпдине, спцијалне дппринпсе на терет ппслпдавца исплате дппринпса за пензијскп и инвалидскп псигураое, дппринпса за здравственп псигураое и
дппринпса за незаппсленпст кпји терете ппслпдавца приликпм исплате плата заппслених у
пснпвнпм пбразпваоу у АП Впјвпдини за перипд пд децембра 2012. гпдине дп нпвембра 2013.
гпдине.
2 - Прпграми и прпјекти са циљем ппдизаоа нивпа пбразпваоа
Извпр финансираоа 01 00
У перипду пд 01.01.2013. гпдине дп 31.12.2013. гпдине укупнп изврщени расхпди за ташку
2. Финансијскпг плана из извпра финансираоа 01 00 - Прихпди из бучета, изнпсе 5.248.546,99
динара и тп за:
Табеларни преглег изврщених расхпда за ташку 2. финансијскпг плана Прпграми и прпјекти са циљем ппдизаоа нивпа пбразпваоа:
- Услуге пп угпвпру
- Накнаде за спцијалну защтиту из бучета
Укупнп:

2.006.346,00 динара
3.242.200,99 динара
5.248.546,99 динара

- Услуге пп угпвпру
Извпр финансираоа 01 00
Средства за услуге пп угпвпру у пснпвнпм пбразпваоу из извпра финансираоа 01 00 Прихпди из бучета, у перипду пд 01.01.2013. гпдине дп 31.12.2013. гпдине изврщена су у изнпсу
пд 2.006.346,00 динара и тп за:
Табеларни преглег изврщених расхпда за ташку 2. финансијскпг плана (- Услуге пп угпвпру)
Р.бр.

Кприсник

Седищте
Кприсника

1

ПШ "Бранкп
Радишевић"

Стапар

2

ПШ "Чех Карпљ"

Ада

3

ПШ "Шаму Михаљ"

Башкп
Петрпвп Селп

4

ПШ "Петефи Шандпр"
Шкпла за пснпвнп и
средое пбразпваое
"Милан Петрпвић" са
дпмпм ушеника
ПШ "Бпра Радић"

Баванищте

5

6
7

8

ПШ "Симепн
Араницки"
Шкплски центар за
васпитаое и
пбразпваое слущнп
пщтећених лица

Изнпс

Датум
плаћаоа

33.350,00

22.05.13.

50.000,00

22.05.13.

Штампаое 36. и 37. брпја ђашкпг
листа "Шкпларац-Kisokos"

80.000,00

22.05.13.

Нпва Цроа

Штампаое щкплскпг листа

87.996,00

22.05.13.

Нпви Сад

Билтен Ђашкпг Парламента

100.000,00

23.05.13.

Услуге инфпрмисаоа-щтампаое
щкплскпг шаспписа

25.000,00

24.05.13.

Струшнп усаврщаваое

60.000,00

24.05.13.

Шкплски шасппис "Кажиппкажи"

100.000,00

24.05.13.

Пбележаваое 260 гпдина
пбразпваоа на русинскпм језику

100.000,00

10.06.13.

"Курс за наставнике васпитнппбразпвних устанпва са
наставним језикпм слпвашким"

182.000,00

30.10.13.

Стара Пазпва

Субптица

9

ПШ "Петрп Кузмјак"

Руски Крстур

10

ПШ "Јан Кплар"

Селенша

Намена
Припрема и щтампаое
щкплскпг шаспписа
Струшнп усаврщаваое
наставника
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11

ПШ "Жаркп
Зреоанин"

Скпренпвац

12

ПШ "Мирпслав
Антић"

Палић

13

ПШ "Никпла Тесла"

Башка Тпппла

14

ПШ "Стеван Сремац"

Сента

15

ПШ "Свети Сава''

Субптица

16

ПШ "Дпбрпсав
Радпсављевић
Нарпд"

Машванска
Митрпвица

17

ПШ "Матија Губец"

Дпои
Таванкут

18

ПШ "15. Пктпбар"

Пивнице

19

ПШ "15. Пктпбар"

Пивнице

20

ПШ "Шаму Михаљ"

Бешеј

21

ПШ "Ђура Јакщић"

Паншевп

22

ПШ "Чаки Лајкпщ"

Башка Тпппла

"Савремена настава"
Реализација прпграма струшнпг
усаврщаваоа заппслених у ПШ
"Мирпслав Антић, Палић" "Електрпнски тестпви", кат. Брпј
241
Струшнп псппспбљаваое - "Јпщ
један кпрак ка безбеднијпј
щкпли"
"Струшнп усаврщаваое
наставника"
"Умем да разумем"
"Мптивација и психплпщки
принципи ушеоа", семинар у
Каталпгу за щкплску 2013/2014,
брпј 454, кпмпетенција К2,
припритет 5.6
Шкплски шасппис "Гупшеви
щкпларци"
Штампаое щкплскпг шаспписа
"Наща щкпла"
Струшнп усаврщаваое наставнпг
кадра крпз акредитпвани
семинар "Дислексија,
дисграфија, дискалкулација,
сметое интелекта и вида стратегија прилагпђаваоа
наставе"
"Усаврщаваое наставника"
"Издаваое мпнпграфије
ппвпдпм 100 гпдина /19132013/ пд ппшетка рада ПШ "Ђура
Јакщић" Паншевп"
"Струшнп усаврщаваое"

Укупнп:

40.000,00

22.11.13.

84.000,00

29.10.13.

145.000,00

29.10.13.

100.000,00

06.11.13.

150.000,00

29.10.13.

95.000,00

31.10.13.

115.000,00

29.10.13.

45.000,00

29.10.13.

105.000,00

29.10.13.

72.000,00

22.11.13.

150.000,00

29.10.13.

87.000,00
2.006.346,00

29.10.13.

- Накнаде за спцијалну защтиту из бучета
Извпр финансираоа 01 00
Средства за накнаде за спцијалну защтиту из бучета у пснпвнпм пбразпваоу из извпра
финансираоа 01 00 - Прихпди из бучета, у перипду пд 01.01.2013. гпдине дп 31.12.2013. гпдине
изврщена су у изнпсу пд 3.242.200,99 динара, и тп за:
Табеларни преглег изврщених расхпда за ташку 2. финансијскпг плана (- Накнаде за спцијалну защтиту из бучета)
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Намена

Изнпс

Датум
плаћаоа

Суфинансираое дела трпщкпва
пдласка ушенице, пратипца и
ментпра на салпн интелектуалне
свпјине „Архимед 2013“ а кпји се
пдржава у априлу у Мпскви.
Средства су пбезбеђена Рещеоем
Владе Аутпнпмне Ппкрајине
Впјвпдине п упптреби средстава
текуће бучетске резерве брпј 40115/2013-36 пд 20. марта 2013.
гпдине.

400.000,00

01.04.13.

Изврщен ппвраћај неутрпщених
средстава

-400.000,00

20.09.13.

Смптра луткарских група пснпвних
щкпла кпје у свпм саставу имају
бар једнпг ушеника из псетљиве
групе "Наща срца куцају у истпм
ритму"

100.000,00

30.04.13.

Међупкружнп такмишеое у знаоу
русинскпг језика и језишке културе

40.000,00

23.05.13.

Ппвраћај неутрпщених средстава

-142,00

05.07.13.

Рума

Интернациналнп такмишеое за
младе музишаре "Пхридси бисери"
2013.

50.000,00

23.05.13.

Нпви Кнежевац

Музика на дар

50.000,00

22.05.13.

6

ПШ "Жаркп
Зреоанин"

Кикинда

Размена ушеника- узвратна ппсета
немашке партнерске щкпле
"Хпфман фпн Фалерслебен",
Höxter, СР Немашка

70.000,00

23.05.13.

7

ПШ "Петифи
Бригада"

Кула

35.854,00

24.05.13.

8

ПШ "Јан Кплар"

Селенша

50.000,00

23.05.13.

9

ПШ "10.
пктпбар"

Хпргпщ

100.000,00

22.05.13.

10

Шкпла за
пснпвнп музишкп
пбразпваое
"Музишка
щкпла" Башка
Тпппла

Башка Тпппла

Интернаципнална и међунарпдна
такмишеоа ушеника и пствариваое
међунарпдне сарадое са
музишким щкплама из Р. Чещке,
Румуније, БиХ и Слпвеније

80.000,00

24.05.13.

11

ПШ "Братствп
јединствп"

Врбас

Кпрак ка успещнијпј настави

40.000,00

22.05.13.

Р.бр.

1

2

3

4

5

Кприсник

ПШ „Светпзар
Маркпвић Тпза“

ПШ "Марија
Трандафил"

ПШ "Братствп
јединствп"

Пснпвна
музишка щкпла
"Тепдпр-тпща
Андреајевић"
Пснпвна
музишка щкпла

Седищте
Кприсника

Нпви Сад

Ветерник

Куцура

Прганизација пкружнпг такмишеоа
из физике
Прганизпваое и реализпваое
пкружнпг такмишеоа из слпвашкпг
језика: у Селенши, Кулпину (Башка),
Кпвашици (Банат) и Старпј Пазпви
(Срем)
XI Међунарпдни камп "ПрпцватBontakozás"
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12
13
14
15
16

17

18

19

20
21

Музишка щкпла
"Петар
Кпопвић"
ПШ "Свети Сава"
ПШ "23 пктпбар"
ПШ "Јпван
Јпванпвић Змај"
ПШ "Стеван
Сремац", р.ј.
"Турзп Лајпщ"
ПШ "Кпста
Трифкпвић"

ПШ "Вељкп
Влахпвић"
Шкпла за
ппсебнп пснпвнп
музишкп
пбразпваое
"Јпсип
Славенски"
ПШ "Сава
Жебељан"
ПШ "Дпситеј
Пбрадпвић"

60.000,00

24.05.13.

Кикинда
Гплубинци

Ушещће ушеника
етнпмузикплпщкпг пдсека на 19.
фестивалу "Балканфест" КитенБугарска
Летои камп 2013
"Равница у срцу"

100.000,00
60.000,00

24.05.13.
23.05.13.

Каоижа

VI Дешији фестивал

100.000,00

22.05.13.

Сента

Псниваое щкплскпг радија

50.000,00

23.05.13.

100.000,00

23.05.13.

Нпви Сад

Републишкп такмишеое ушеника
пснпвних щкпла из вище наставних
предмета
Ппвраћај неутрпщених средстава

-34,00

19.06.13.

Крущшић

19. сусрети Русинских пснпвних и
средоих щкпла

40.000,00

23.05.13.

Нпви Сад

МШ "Ј.Славенски" у Пули 2013.

50.000,00

24.05.13.

Црепаја

Инфпрмисаое и афирмација
васпитнпг рада щкпле

32.400,00

22.05.13.

Нпви Сад

8. Сабпр нарпдне традиције

100.000,00

23.05.13.

Спмбпр

22

ПШ "Дпситеј
Пбрадпвић"

Нпви Сад

Пкружнп такмишеое из биплпгије
за ушенике Јужнпбашкпг пкруга

40.000,00

23.05.13.

23

ПШ "Свети
Гепргије"

Уздин

Пшуваое језишкпг и фплклпрнпг
бпгатства впјвпђанских Румуна

70.000,00

23.05.13.

Прпјекат међунарпдне сарадое у
пбласти културе и негпваоа
српскп-румунскпг приљатејства

50.000,00

23.05.13.

Ппвраћај неутрпщених средстава

-50.000,00

29.11.13.

Сремска
Митрпвица

XV републишкп таклмишеое
ушеника средоих щкпла за
ппдрушје рада хемија, неметали и
графишарствп

35.400,00

05.06.13.

Сремска
Митрпвица

Стрингфест - 11.Међунарпдни
фестивал гудаша у Сремскпј
Митрпвици

100.000,00

22.05.13.

24

25

26

ПШ "1 мај"

Шкпла за
пснпвнп и
средое
пбразпваое
"Радивпј
Ппппвић"
Музишка щкпла
"Петар
Краншевић"

Владимирпвац

27

ПШ "Светпзар
Маркпвић Тпза"

Нпви Сад

Пдлазак наставника и ушеника на
сајам инпвација у Баоа Луку

90.000,00

19.06.13.

28

OШ "Михаил
Садпвеану"

Гребенац

Међупкружнп такмишеое из
ппзнаваое румункспг језика и
језике културе

70.000,00

14.06.13.
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30

ПШ "Јпван
Ппппвић"

Чпка

31

ПШ "Дпжа Ђерђ"

Гунаращ

32

ПШ "Милпщ
Цроански"

Нпви Сад

33

ПШ " Споа
Маринкпвић"

Нпви Сад

ПШ "Јпжеф
Атила"

Нпви Сад

34
35
36
37
38
39
40
41
42

43

ПШ "Матија
Губец"
ПШ "Петефи
бригада"
ПШ "20.
Пктпбар"
ПШ "Кищ
Ференц"
ПШ "Мпща
Пијаде"
ПШ "Шаму
Михаљ"
ПШ "Братствп
јединствп"
ПШ "Маркп
Стпјанпвић"
Шкпла за
пснпвнп и
средое
пбразпваое
"Милан
Петрпвић са
дпмпм за
ушенике"

"Уши и ппдушавај"
Путпказ-Дилеме везане за
усвајаое вреднпсти у щкпли 21.
века
"Мпја фптпграфија и филм сигурни на интернету"
"Пснаживаое щкпле за развпј
инклузивне праксе"
Ппвраћај неутрпщених средстава

Дпои Таванкут
Кула
Сивац

"Развијаое међунарпдне сарадое
са щкплама са два наставна језика
у Украјини"
"Србија и Румунија пријатељствп
разлишитпсти"
"Мали људи за велика
пријатељства"
"Радипница - кућице за сенице,
палшиће и врапце"

01 00

10.06.13.

50.000,00

05.06.13.

150.000,00

29.10.13.

90.000,00

29.10.13.

-1.311,01

18.12.13.

200.000,00

13.11.13.

117.000,00

29.10.13.

179.534,00

15.11.13.

90.000,00

12.11.13.

Трещоевац

"Дешја недеља - заједнп су щкпле"

100.000,00

29.10.13.

Гудурица

"Јесеое екплпщке акције"

48.500,00

29.10.13.

50.000,00

22.11.13.

95.000,00

29.10.13.

Башкп Петрпвп
Селп
Куцура

"Пснаживаое инлузивне праксе у
щкпли ангажпваоем дефектплпга вплпнтера"
"Мптивација и психплпщки
принципи ушеоа"

Врашев Гај

"Шумске виле и вилеоаци"

60.000,00

06.11.13.

Нпви Сад

Дешија ликпвна кплпнија "Између
два мпста"

150.000,00

29.10.13.

Укупнп:

3

150.000,00

3.242.200,99

Увпђеое двпјезишне наставе на српскпм и енглескпм
језику у пснпвнпм пбразпваоу на теритприји АПВ
Прихпди из бучета
2.961.455,00 динара

2.961.455,00 динара

Средства за увпђеое двпјезишне наставе на српскпм и енглескпм језику у пснпвнпм
пбразпваоу на теритприји АПВ из извпра финансираоа 01 00 - Прихпди из бучета, у перипду пд
01.01.2013. гпдине дп 31.12.2013. гпдине изврщена су у изнпсу пд 2.961.455,00 динара, и тп:
Табеларни преглег изврщених расхпда за ташку 3. финансијскпг плана - Увпђеое двпјезишне
наставе на српскпм и енглескпм језику у пснпвнпм пбразпваоу на теритприји АПВ:
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Р.бр.

Кприсник

Седищте
Кприсника

1

ПШ "20.
пктпбар"

Врбас

2

ПШ "Иван
Гпран
Кпвашић"

Субптица

3

ПШ
"Маткп
Вукпвић"

Субптица

4

ПШ
"Петефи
Шандпр"

Нпви Сад

Намена

Финансираое прпјекта "Увпђеое
двпјезишне наставе на српскпм и
енглескпм језику у устанпвама
пбразпваоа и васпитаоа на теритприји
АП Впјвпдине" (трпщкпви финансираоа
изврщипца, трпщкпви материјала за
пбразпваое, струшнп усаврщаваое
заппслених – пбука наставнпг кадра (у
земљи и инпстранству), трпщкпви
набавке дидактишкп – метпдишке
литературе).
Финансираое прпјекта "Увпђеое
двпјезишне наставе на српскпм и
енглескпм језику у устанпвама
пбразпваоа и васпитаоа на теритприји
АП Впјвпдине" (трпщкпви финансираоа
изврщипца, трпщкпви материјала за
пбразпваое, струшнп усаврщаваое
заппслених – пбука наставнпг кадра (у
земљи и инпстранству), трпщкпви
набавке дидактишкп – метпдишке
литературе).
Финансираое прпјекта "Увпђеое
двпјезишне наставе на српскпм и
енглескпм језику у устанпвама
пбразпваоа и васпитаоа на теритприји
АП Впјвпдине" (трпщкпви финансираоа
изврщипца, трпщкпви материјала за
пбразпваое, струшнп усаврщаваое
заппслених – пбука наставнпг кадра (у
земљи и инпстранству), трпщкпви
набавке дидактишкп – метпдишке
литературе).
Финансираое прпјекта "Увпђеое
двпјезишне наставе на српскпм и
енглескпм језику у устанпвама
пбразпваоа и васпитаоа на теритприји
АП Впјвпдине" (трпщкпви финансираоа
изврщипца, трпщкпви материјала за
пбразпваое, струшнп усаврщаваое
заппслених – пбука наставнпг кадра (у
земљи и инпстранству), трпщкпви
набавке дидактишкп – метпдишке
литературе).
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Изнпс

Датум
плаћаоа

555.000,00

05.06.13.

370.000,00

31.05.13.

186.455,00

05.06.13.

925.000,00

31.05.13.

5

ПШ "Јпван
Јпванпвић
Змај"

Финансираое прпјекта "Увпђеое
двпјезишне наставе на српскпм и
енглескпм језику у устанпвама
пбразпваоа и васпитаоа на теритприји
АП Впјвпдине" (трпщкпви финансираоа
Сремска
изврщипца, трпщкпви материјала за
Митрпвица
пбразпваое, струшнп усаврщаваое
заппслених – пбука наставнпг кадра (у
земљи и инпстранству), трпщкпви
набавке дидактишкп – метпдишке
литературе).
Укупнп:

925.000,00

31.05.13.

2.961.455,00

03-1 – Текуће ппправке и пдржаваое зграда и ппреме
Извпр финансираоа 01 00
У перипду пд 01.01.2013. гпдине дп 31.12.2013. гпдине укупнп изврщени расхпди за текуће
ппправке и пдржаваое зграда и пбјеката пснпвних щкпла у АП Впјвпдини су у изнпсу пд
2.543.000,00 динара из извпра финансираоа 01 00 - Прихпди из бучета и тп за:
Р.бр.

1.

2.

Кприсник

Седищте
кприсника

П.Ш. "ЈПВАН ЈПВАНПВИЋ
ЗМАЈ", НПВИ КНЕЖЕВАЦ, пп
Рещеоу п упптреби
НПВИ
средстава текуће бучетске
КНЕЖЕВАЦ,
резерве брпј 401-15/2013-35
пд 20. марта 2013. гпдине
МУЗИЧКА ШКПЛА "ПЕТАР
КРАНЧЕВИЋ" СР.
МИТРПВИЦА пп Рещеоу п
СРЕМСКА
упптреби средстава текуће
МИТРПВИЦА
бучетске резерве брпј 40115/2013-238 пд 11.12.2013.
гпдине
УКУПНП:

Намена

Изнпс

Датум
плаћаоа

финансираое дела
трпщкпва санације
капиларне влаге и
филтраципних впда
на пбјекту щкпле

1.043.000,00

14.06.13.

1.500.000,00

19.12.13.

Финансираое дела
трпщкпва замене
стпларије

2.543.000,00

03-02- Стални трпщкпвиИзвпр финансираоа 01 00
У перипду пд 01.01.2013. гпдине дп 31.12.2013. гпдине укупнп изврщени расхпди за сталне
трпщкпве - за материјалне трпщкпве устaнпва пбразпваоа, набавку енергената за устанпве
пбразпваоа, исплату јубиларних награда у прпсвети и путне трпщкпве заппслених у пснпвним
щкплама у АП Впјвпдини су у изнпсу пд 20.417.000,00 динара из извпра финансираоа 01 00 Прихпди из бучета и тп за:
Р.бр.

1.

2.

Кприсник
ППШТИНА СЕЧАО, Сешао,
пп Рещеоу п упптреби
средстава текуће бучетске
резерве брпј 401-15/201381 пд 22. маја 2013.
гпдине
ППШТИНА СЕЧАО, Сешао,
пп Рещеоу п упптреби

Седищте
кприсника

Намена

Изнпс

Датум
плаћаоа

СЕЧАО

суфинансираое трпщкпва
електришне енергије и
грејаоа у пснпвним
щкплама на теритприји
ппщтине Сешао

2.000.000,00

23.05.13.

СЕЧАО

за суфинансираое
трпщкпва за исппрушену
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1.000.000,00

10.07.13.

3.

4.

средстава текуће бучетске
резерве брпј 401-15/201399 пд 10. јула 2013.
гпдине
ППШТИНА СЕЧАО, Сешао,
пп Рещеоу п упптреби
средстава текуће бучетске
резерве брпј 401-15/2013100 пд 10. јула 2013.
гпдине
ППШТИНА СЕЧАО, Сешао,
пп Рещеоу п упптреби
средстава текуће бучетске
резерве брпј 401-15/2013100 пд 10. јула 2013.
гпдине

СЕЧАО

СЕЧАО

5.

ППШТИНА СЕЧАО, Сешао,
пп Рещеоу п упптреби
средстава текуће бучетске
резерве брпј 401-15/2013195 пд 23.10.2013. гпдине

СЕЧАО

6.

ППШТИНА НПВИ
КНЕЖЕВАЦ, Нпви
Кнежевац, пп Рещеоу п
упптреби средстава
текуће бучетске резерве
брпј 401-15/2013-239 пд
11.12.2013. гпдине

НПВИ
КНЕЖЕВАЦ

електришну енергију и
грејаое у пснпвним
щкплама на теритприји
Ппщтине Сешао
за суфинансираое
трпщкпва за исппрушену
електришну енергију и
грејаое у пснпвним
щкплама на теритприји
Ппщтине Сешао
за суфинансираое путних
трпщкпва заппслених у
пснпвним щкплама на
теритприји Ппщтине Сешао
за суфинансираое
трпщкпва надпкнаде за
пптрпщоу електришне
енергије и гаса кап
енергента за грејаое у
пснпвним щкплама
Ппщтине Сешао
за измиреое нпвшаних
пбавеза за материјалне
трпщкпве устaнпва
пбразпваоа, набавку
енергената за устанпве
пбразпваоа и исплату
јубиларних награда у
прпсвети

УКУПНП:

4.000.000,00

10.07.13.

4.000.000,00

10.07.13.

4.500.000,00

23.10.13.

4.917.000,00

23.12.13.

20.417.000,00

Екпнпмска класификација 4632 – Капитални трансфери псталим нипима власти
У перипду пд 01.01.2013. гпдине дп 31.12.2013. гпдине на екпнпмскпј класификацији 4632
– Капитални трансфери псталим нивпима власти на извпру финансираоа 01 00 – Прихпди из
бучета изврщена су средства у изнпсу пд 34.000.000,00 динара и тп за:
Р.бр.

1

Кприсник

Министарствп
прпсвете, науке
и технплпщкпг
развпја РС

Седищте
Кприсника

Намена

Бепград

Суфинансираое Прпјектa
„Бесплатне радне свеске за све
ушенике I, II, III и IV разреда
пснпвне щкпле за щкплску
2013/2014. гпдину“ и Прпјектa
„Бесплатни учбенишки кпмплети
за припаднике наципналних
маоина за кпје се пбразпвниваспитни рад пстварује на
матероем језику у I, II, III и IV
разреду пснпвне щкпле за
щкплску 2013/2014. гпдину“,

Укупнп:

Изнпс

34.000.000,00

34.000.000,00
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Датум
плаћаоа

18.12.13.

Ппзиција 338-01 – ДПНАЦИЈЕ И ДПТАЦИЈЕ МЕЂУНАРПДНИМ ПРГАНИЗАЦИЈАМА
Средства на ппзицији 338-01, екпнпмскпј класификацији 462 – Дпнације и дптације
међунарпдним прганизацијама пбезбеђена су Рещеоем Владе Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине п
упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј 401-15/2013-142 пд 18. септембра 2013. гпдине.
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда дп 31.12.2013. гпдине

900.000,00
900.000,00
0,00
100,00%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 338-01


Екпнпмска класификација 4621 – Текуће дпнације и дптације међунарпдним
прганизацијама

У пквиру Раздела 09 - Ппкрајински секретаријат за пбразпваое, управу и наципналне
заједнице, активнпст 03, ппзиција 338-01, функципнална класификација 910, екпнпмска
класификација
462 – Дптације међунарпдним прганизацијама, 4621 Текуће дптације
међунарпдним прганизацијама пдпбрена је апрппријација у изнпсу пд 900.000,00 динара
Рещеоем Владе АП Впјвпдине o упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј 401-15/2013142 пд 18. септембра 2013. гпдине за финансираое дела трпщкпва ангажпваоа лектпра за
француски језик Францускпм институту у Србији за щкплску 2013/2014 гпдину.
Р.бр.

Кприсник

1

Францускпм
институту у
Србији

Седищте
Кприсника

Бепград

Изнпс

Датум
плаћаоа

900.000,00

04.12.13.

Намена
Финансираое дела трпщкпва
ангажпваоа лектпра за
француски језик Францускпм
институту у Србији за щкплску
2013/2014 гпдину

Укупнп:

900.000,00

Ппзиција 339 - ДПТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ПРГАНИЗАЦИЈАМА
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда дп 31.12.2013. гпдине

7.302.825,00
7.146.036,26
156.788,74
97,85%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 339

Изв.
фин.

Ек. клас.

0100

4819

Изврщеое расхпда
дп 31.12.2013. гпдине

Назив
Дптације псталим непрпфитним
институцијама
Укупнп:
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% изврщеоа
расхпда дп
31.12.2013.
гпдине

7.146.036,26

97,85%

7.146.036,26

97,85%



Екпнпмска класификација 4819 – Дптације псталим непрпфитним институцијама
Извпр финансираоа 01 00

Дптације псталим непрпфитним институцијама у пснпвнпм пбразпваоу из извпра
финансираоа 01 00 - Прихпди из бучета, у перипду пд 01.01.2013. гпдине дп 31.12.2013. гпдине
изврщена су у изнпсу пд 7.146.036,26 динара, и тп:
Табеларни преглег изврщених расхпда за екпнпмску класификацију 4819 - Дптације псталим
непрпфитним институцијама:
Р.бр.

Кприсник

Седищте
кприсника

Изнпс

Датум
плаћаоа

Прилика за ушеое за свакпг

61.413,00

25.09.13.

Прпведи паметнп летп

80.000,00

29.07.13.

Назив прпјекта

1

Пмладинска
прганизација ИФИX

Ада

2

Удружеое млади за
Кпвиљ

Кпвиљ

3

Градскп удружеое за
ппмпћ пспбама са
аутизмпм

Субптица

Буди ми пријатељ

50.000,00

24.06.13.

4

Аспцијација
слпвашких педагпга

Башки
Петрпвац

Ппрпбајмп шари филмскпг
заната

50.000,00

13.08.13.

5

ЕДИТ центар

Нпви Сад

Сампппуздана кпмуникација у
щкплама

50.000,00

03.07.13.

6

Удружеое "Алегрп "

Ада

Унапређиваое камернпг
музицираоа на гудашкпм
пдсеку

30.000,00

19.06.13.

7

Центар за
прпизвпдоу знаоа и
вещтина

Руменка

Култура кпмуникације међу
пснпвцима

50.000,00

13.08.13.

8

УГ "Агрпглас"

Субптица

70.000,00

03.07.13.

9

Удружеое
прпсветних радника
ппщтине Каоижа

Каоижа

50.000,00

25.09.13.

10

Впјвпђански центар
за метпдику

Зреоанин

Радипница за развпј талента

40.000,00

13.09.13.

11

Мађарски културни
центар Петефи
Шандпр

Нпви Сад

Драмска радипница за
ушенике пснпвних щкпла

100.000,00

19.08.13.

12

Удружеое Кућна
ушитељска служба

Субптица

Знаое је у теби

100.000,00

01.10.13.

13

Удружеое
прпсветних радника
Мађара у Впјвпдини

Нпви Сад

Летои камп за негпваое
матероег језика за ушенике
пснпвних щкпла

40.000,00

03.07.13.

14

Друщтвп љубитеља
прирпде "Фалкп"

Темерин

Едукативни екплпщки камп
Јегришка 2013.

100.000,00

03.07.13.

15

Истраживаши Рпми

Жабаљ

Ушимп нащу децу рпмски
језик

50.000,00

07.10.10.

16

Мађарскп културнп
уметнишкп друщтвп
Вешера Шандпр

Башка Паланка

Пшуваое матероег језика

50.000,00

07.08.13.

Спцијална инклузија деце са и
без сметои у развпју у
пкплини Субптица
Уппзнајмп прпщлпст - Каоижа
и оена пкплина пд
праистприје дп карлпвашкпг
мира

50

17

18

Удружеое
прпсветних радника
Мађара у Впјвпдини
Удружеое Бплдпг
Гизелла
традиципналнп
пшуваое рушних
радпва

Нпви Сад

Фестивал щкплскпг ппзприщта

50.000,00

10.06.13.

Темерин

Пшуваое традиципналне
културе прганизпваоем
пбука, радипница и излпжби
за ушенике пснпвних щкпла на
теритприји ппщтине Темерин

30.000,00

03.07.13.

50.000,00

10.10.10.

100.000,00

19.08.13.

70.000,00

03.07.13.

100.000,00

10.06.13.

19

Културнп едукативна
заједница

Нпви Сад

Студент+щкпларац=ппзитиван
правац

20

Мађарски културни
центар Петефи
Шандпр

Нпви Сад

Ликпвнп такмишеое за
ушенике пснпвних и средоих
щкпла

21

Удружеое Рпма
Слпга

Неузина

Ушим збпг мпје деце

22

Центар за ликпвнп
васпитаое деце и
пмладине Впјвпдине

Нпви Сад

54. Излпжба ликпвних радпва
деце Србије "Сцена, маска,
кпстим, лутка" у пквиру
Стеријинпг ппзпрја

23

Тпрпнтал - Мађарски
пбразпвни културни и
пмладнски центар

Рускп Селп

Зелени дан ппвпдпм Дана
планете Земље

30.000,00

29.07.13.

24

Удружеое
впјвпђанских ушитеља

Нпви Сад

19. међунарпдни фестивал
луткарства пснпвних щкпла

100.000,00

29.07.13.

Нпви Сад

Наципнална кампаоа за
безбеднпст деце у сапбраћају
и Дешије плимпијске игре

100.000,00

03.07.13.

Нпви Сад

Енергија је свуда пкп нас 2013

70.000,00

10.09.13.

Снађимп се разгпварајући

50.000,00

03.07.13.

Усмерена пажоа - мпгућнпсти
развијаоа пажое кпд деце
предщкплскпг и щкплскпг
узраста

50.000,00

03.07.13.

Рпбп-инт инвент

70.000,00

23.08.13.

-13.522,77

18.09.13.

25

26

Удружеое за
безбеднпст деце у
сапбраћају
Центар за развпј и
примену науке,
технплпгије и
инфпрматике

27

Удружеое грађана
"Рпдитељ"

28

Удружеое грађана
НИДУС Заједнп за
развпј деце

29

Регипналнп друщтвп
за технишкп и
инфпрматишкп
пбразпваое

Ада

Субптица

Зреоанин
Ппвраћај неутрпщених
средстава

30

Удружеое Децентар

Кикинда

Пришам ти пришу или Лепа реш
и гвпздена врата птвара

50.000,00

03.07.13.

31

Инпваципни центар

Падеј

Ушимп и дружимп се играјући

20.000,00

24.06.13.

32

Каритас Субптица

Субптица

Први кпрак у превенцију
бплести зависнпсти

80.000,00

29.07.13.

33

Удружеое за бпљи
Нпви Кнежевац

Нпви
Кнежевац

Едукација на мађарскпм
језику на крајоем Северу
Баната

50.000,00

25.09.13.
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34

Аспцијација
слпвашких педагпга

Башки
Петрпвац

35

Центар за метпдику

Нпви Сад

36

Центар за метпдику

Нпви Сад

37

Центар Живети
усправнп

Нпви Сад

38

39

Мала срећна
кплпнија - Центар за
децу и пмладину
Удружеое грађана
щкпла плус Дпситеј
Пбрадпвић

Нпви Сад

Курс за наставнике васпитнппбразпвних устанпва са
наставним језикпм слпвашким
Међунарпднп такмишеое
Батасек (математика) и
Међунарпднп такмишеое
"Шимпои
Жигмпнд"(мађарски језик)
Прганизпваое струшних
предаваоа п нпвпстима у
пбласту пбразпваоа и
кприщшеоу савремених
метпда наставе и ушеоа на
мађарскпм језику
Врщоашкп саветпвалищте за
децу и младе са
инвалидитетпм, оихпве
рпдитеље и старатеље
Мпје слпбпднп време 2013.

50.000,00

13.08.13.

100.000,00

19.06.13.

50.000,00

19.06.13.

80.000,00

03.07.13.

100.000,00

29.07.13.

Бела Црква

Ми смп шувари псмеха

80.000,00

29.07.13.

50.000,00

29.07.13.

100.000,00

10.06.13.

1.000.000,0
0

01.08.13.

163.013,00

20.09.13.

174.985,00

20.09.13.

40

Удружеое грађана
Пхралипе

Нпви Сад

Функципналнп
пписмеоаваое младих

41

Међунарпдни центар
коижевнпсти за децу
Змајеве дешје игре

Нпви Сад

Пвде станују песме

42

Удружеоe „Наща
Србија“

Бепград Стари Град

43

Наципнални савет
русинске наципналне
маоине

Руски Крстур

44

Наципнални савет
мађарске наципналне
маоине

Субптица

Суфинансираое трпщкпва
прганизације културнппбразпвнпг прпјекта „Српски
кпд“ кпјим су пбухваћена
деца српске наципналнпсти из
земаља у регипну и српских
енклава на Кпспву и Метпхији.
Средства су пбезбеђена
Рещеоем Владе Аутпнпмне
Ппкрајине Впјвпдине п
упптреби средстава текуће
бучетске резерве брпј 40115/2013-87 пд 05. јуна 2013.
гпдине.
Финансираое трпщкпва
прпјекта "Израда тестпва за
такмишеоа ушеника пснпвних
щкпла" у пквиру активнпсти
ппдизаоа квалитета
пбразпваоа у пснпвним
щкплама за ушенике кпји
наставу ппхађају на русинскпм
језику.
Финансираое трпщкпва
прпјекта "Израда тестпва за
такмишеоа ушеника пснпвних
щкпла" у пквиру активнпсти
ппдизаоа квалитета
пбразпваоа у пснпвним
щкплама за ушенике кпји
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наставу ппхађају на
мађарскпм језику.

45

Наципнални савет
хрватске наципналне
маоине

Субптица

46

Наципнални савет
слпвашке наципналне
маоине

Нпви Сад

47

Наципнални савет
румунске наципналне
маоине

Нпви Сад

48

49
50
51

Удружеое
прганизатпра
слпбпдних
активнпсти
Мађарскп културнп
друщтвп "Петефи
Шандпр"
Регипналнп друщтвп
за технишкп и
инфпрматишкп
пбразпваое

Финансираое трпщкпва
прпјекта "Израда тестпва за
такмишеоа ушеника пснпвних
щкпла" у пквиру активнпсти
ппдизаоа квалитета
пбразпваоа у пснпвним
щкплама за ушенике кпји
наставу ппхађају на хрватскпм
језику.
Финансираое трпщкпва
прпјекта "Израда тестпва за
такмишеоа ушеника пснпвних
щкпла" у пквиру активнпсти
ппдизаоа квалитета
пбразпваоа у пснпвним
щкплама за ушенике кпји
наставу ппхађају на слпвашкпм
језику.
Финансираое трпщкпва
прпјекта "Израда тестпва за
такмишеоа ушеника пснпвних
щкпла" у пквиру активнпсти
ппдизаоа квалитета
пбразпваоа у пснпвним
щкплама за ушенике кпји
наставу ппхађају на
румунскпм језику.

149.940,00

20.09.13.

212.625,00

20.09.13.

181.283,00

04.10.13.

Стара
Мправица

Струшни скуп педагпга п
примени педагпгије игара

70.000,00

28.11.13.

Бешеј

Нарпдни пбишаји за Бпжић "Kiskarácsony, nagykarácsony"

105.000,00

07.11.13.

150.000,00

07.11.13.

-111,97

26.12.13.

142.000,00

07.11.13.

166.000,00

28.11.13.

Зреоанин

Електрпнски наставник у
щкпли
Изврщен ппвраћај
нереализпваних средстава
Развпј и примена мпдела
инклузивнпг пбразпваоа
Рпма и ппвећаое квалитета и
дпступнпсти Рпмима у
пбразпваоу
Кпмпетенције ушитеља за
идентификацију и рад са
дарпвитим ушеницима

52

Удружеое
"Мултикултурни
Банат" Кикинда

Кикинда

53

Едукативни центар за
рад са дарпвитима

Врщац

54

Удружеое "Фехер тп Друщтвп за негу
традиције и
екплпгије"

Лукинп Селп

Прганска прпизвпдоа пд пд
пбданищта дп факултета

75.000,00

07.11.13.

55

Удружеое "Превент"

Нпви Сад

Уппзнајмп себе и друге

70.000,00

06.11.13.

56

"Хумана" - Друщтвп
за ппдрщку

Башка Паланка

"Мирнп мпре 2013."

200.000,00

07.11.13.
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детиоству и
младпсти
57

Друщтвп љубитеља
прирпде "Фалкп"

Темерин

"Активна защтита птица едукативна радипница"

100.000,00

06.11.13.
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Удружеое
"Радипница Анаграм"

Бајща

Путпказ - Дилеме везане за
усвајаое вреднпсти у щкпли
21. века - семинар за
наставнике

70.000,00

23.12.13.

59

Хемијскп друщтвп
Зреоанин

Зреоанин

Амбалажа, птпад, рецилажа

145.000,00

18.11.13.

60

Хпр "Јувентус"

Темерин

Игрпм крпз свет музике

150.000,00

13.11.13.

Нпви Сад

Завпли, насликај, защтити
впјвпђанску угрпжену врсту!

70.000,00

25.11.13.

Пстпјићевп

Кпрак пп кпрак

47.486,00

13.11.13.

Зреоанин

"Нащ кутак"

100.000,00

13.11.13.

Нпви Сад

Дпдатни рад са децпм рпмске
наципналне заједнице кпја
ппхађају пснпвну щкплу

50.000,00

06.11.13.

Нпви Сад

Нпвинарска радипница
"Медијска писменпст"

50.000,00

06.11.13.

Нпви Сад

"Сви нащи украси"

100.000,00

07.11.13.

Субптица

"Ушитељи за ЕУ"

82.076,00

25.11.13.

61
62

63

64

65
66
67

Екплпщки ппкрет
Нпвпг Сада
Мађарски културни
круг
"Тисасентмиклпщ"
Дешији стваралашки
центар
"Мащталищте"
Caritas деканата Нпви
Сад
Удружеое
"Нпвпсадска
нпвинарска щкпла"
Ппкрет Гпрана Нпвпг
Сада
Еврппски ппкрет у
Србији

68

Мправишки
интелектуални фпрум

Стара
Мправица

4. дан сећаоа и мађарски
коижевни кпнкурс "Пап
Даниел"

60.000,00

18.11.13.

69

Еврппски пмладински
центар Впјвпдине

Нпви Сад

"Не љути се, ГАРИ"

200.000,00

27.11.13.

Кршедин

"Вертепе"

200.000,00

13.12.13.

Нпви Сад

"Нищта на силу! Стпп
насиљу!"

23.850,00

27.11.13

Зреоанин

"Квизпм дп знаоа"

200.000,00

20.11.13.

70

71

72

Центар за
тплеранцију и
пдрживи развпј
Кршендин "ЦЕНТПР"
Центар за
едукативнпкреативни развпј
пмладине (ЦЕКРП) у
сарадоиу са
удружеоем
"БалканИДЕА"
Дешији забавнп
едукативни центар за
дешији псмех

Укупнп:

7.146.036,26

54

СВЕГА АКТИВНПСТ 03 – Пснпвнп пбразпваое
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда извпрних средстава дп 31.12.2013. гпдине
Изврщеое расхпда трансферних средстава дп 31.12.2013.
гпдине
Укупнп изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда финансијскпг плана дп 31.12.2013.
гпдине
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16.013.460.280,00
73.216.038,25
15.748.486.894,46
15.821.702.932,71
191.757.347,29
98,80%

Активнпст 04
СРЕДОЕ ПБРАЗПВАОЕ
Функципнална класификација 920
Средое пбразпваое
Ппзиција 340 - ТРАНСФЕРИ ПСТАЛИМ НИВПИМА ВЛАСТИ
Средства на ппзицији 340, екпнпмскпј класификацији 463 - Трансфери псталим нивпима
власти планирана су на гпдищоем нивпу у укупнпм изнпсу пд 7.042.556.304,68 динара (прихпди
из бучета 32.158.180,68 динара, трансфери пд других нивпа власти -трансферна средства из
републишкпг бучета за расхпде за заппслене у пбразпваоу 7.033.355.274,00 динара, дпбрпвпљни
трансфери пд физишких и правних лица 4.592.600,00 динара и неутрпщена средства дпнација из
ранијих гпдина 2.450.250,00 динара), a изврщенп је укупнп 6.797.639.549,54 динара (прихпди из
бучета 31.498.620,65 динара, трансфери пд псталих нивпа власти-трансферна средства из
републишкпг бучета за расхпде за заппслене у пбразпваоу 6.759.892.928,89 динара, дпбрпвпљни
трансфери пд физишких и правних лица 4.587.000,00 динара и неутрпщена средства дпнација из
ранијих гпдина 1.661.000,00 динара) за следеће намене:
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда дп 31.12.2013. гпдине

7.042.556.304,68
6.797.639.549,54
244.916.755,14
96,52%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 340

Изв.
фин.

Ек. клас.

0100

4631

0100

4632

0713

4631

0800

4631

1500

4631



27.775.056,65

% изврщеоа
расхпда дп
31.12.2013.
гпдине
97,94%

3.723.564,00

97,99%

6.759.892.928,89

96,52%

4.587.000,00

99,88%

1.661.000,00

67,79%

6.797.639.549,54

96,52%

Изврщеое расхпда дп
31.12.2013. гпдине

Назив
Текући трансфери псталим
нивпима власти
Капитални трансфери псталим
нивпима власти
Текући трансфери псталим
нивпима власти
Текући
трансфери
псталим
нивпима власти
Текући
трансфери
псталим
нивпима власти
Укупнп:

Екпнпмска класификација 4631 – Текући трансфери псталим нивпима власти

У перипду пд 01.01.2013. гпдине дп 31.12.2013. гпдине укупнп изврщени расхпди на
екпнпмскпј класификацији 4631 - Текући трансфери псталим нивпима власти изнпсе
6.793.915.985,54 динара и тп за следеће намене:
1 – Расхпди за заппслене у средоем пбразпваоу
Извпр финансираоа 07 13
Расхпди за заппслене у средоем пбразпваоу у перипду пд 01.01.2013. гпдине дп
31.12.2013. гпдине изврщена су у изнпсу пд 6.759.892.928,89 динара. Расхпди за заппслене у
средоем пбразпваоу пбухватају исплату плата заппслених у средоем пбразпваоу у АП Впјвпдини
за перипд пд децембра 2012. гпдине дп нпвембра 2013. гпдине, спцијалне дппринпсе на терет
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ппслпдавца - исплате дппринпса за пензијскп и инвалидскп псигураое, дппринпса за здравственп
псигураое и дппринпса за незаппсленпст кпји терете ппслпдавца приликпм исплате плата
заппслених у средоем пбразпваоу у АП Впјвпдини за перипд пд децембра 2012. гпдине дп
нпвембра 2013. гпдине, кап и за исплату накнаде за птпремнину пп пснпву престанка раднпг
пднпса за 4 заппслена ради пствариваоа права на пензију у Средопј щкпли „Светпзар Милетић“,
Нпви Сад.
2 – Прпграми и прпјекти са циљем ппдизаоа нивпа пбразпваоа
Извпр финансираоа 01 00
Извпр финансираоа 08 00
Извпр финансираоа 15 00
У перипду пд 01.01.2013. гпдине дп 31.12.2013. гпдине укупнп изврщени расхпди за ташку
2. финансијскпг плана изнпсе 11.962.352,64 динара, и тп из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди
из бучета 5.714.352,64 динара, из извпра финансираоа 08 00 – дпбрпвпљни трансфери пд
физишких и правних лица 4.587.000,00 динара, 15 00 – Неутрпщена средства дпнација из ранијих
гпдина 1.661.000,00 динара.
Извпр финансираоа 01 00
Табеларни преглег изврщених расхпда за ташку 2. финансијскпг плана Прпграми и прпјекти са циљем ппдизаоа нивпа пбразпваоа:
- Услуге пп угпвпру
- Накнаде за спцијалну защтиту из бучета
Укупнп:

2.353.547,67 динара
3.360.804,97 динара
5.714.352,64 динара

- Услуге пп угпвпру
Извпр финансираоа 01 00
Средства за услуге пп угпвпру у средоем пбразпваоу из извпра финансираоа 01 00 Прихпди из бучета, у перипду пд 01.01.2013. гпдине дп 31.12.2013. гпдине изврщена су у
изнпсу пд 2.353.547,67 динара, и тп за:
Табеларни преглег изврщених расхпда за ташку 2. финансијскпг плана (- Услуге пп угпвпру)
Р.бр.

Кприсник

Седищте
кприсника

Намена

Изнпс

Датум
плаћаоа

450.000,00

22.03.13.

1

Гимназија
„Светпзар
Маркпвић“

Нпви Сад

Суфинансираое трпщкпва пбележаваоa
50 гпдина ппстпјаоа и рада Гимназије
(издаваое шаспписа нпвинарске секције на
мађарскпм и српскпм језику «Fürkésző» и
«Гимназијалац», мпнпграфије Гимназије и
тематске излпжбе ппвпдпм јубилеја).
Средства су пбезбеђена Рещеоем Владе
Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине п
упптреби средстава текуће бучетске
резерве брпј 401-15/2013-32 пд 20. марта
2013. гпдине.

2

Гимназија "Дущан
Васиљев"

Кикинда

Јубилеј, 155 гпдина пд псниваоа устанпве

100.000,00

23.05.13.

3

Средоа технишка
щкпла

Спмбпр

Израда мпнпграфије ппвпдпм
пбележаваоа 130 гпдина ппстпјаоа
Средое технишке щкпле у Спмбпру

70.000,00

23.05.13.
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4

5
6
7

Средоа технишка
щкпла "Милева
Марић"
Средоа
ппљппривредна
щкпла "Петефи
Бригада"
Технишка щкпла
Технишка щкпла

Тител

"Дијалегп"-кплпквијум и билтен
средопщкплских прпфеспра филпспфије

80.000,00

23.05.13.

Башка
Тпппла

Индивидуалнп пбразпвни планпви у
пракси (ИПП)

70.000,00

07.06.13.

Кикинда
Ада

Технплпгија убрзаваоа 1, 2, 3
Пбука за наставнике
Пбележаваое јубилеја- 50 гпд. пд
псниваоа зграде у Футпщкпј 17 и 100гпдищоег кпнтитета пбразпваоа у опј
Прирушници за предмет Рашунпвпдствп за
I, II, и III разред, за пбразпвни прпфил
Финансијски администратпр на мађарскпм
наставнпм језику

60.850,00
92.000,00

23.05.13.
24.05.13.

200.000,00

23.05.13.

60.000,00

22.05.13.

100.000,00

24.05.13.

40.000,00

29.10.13.

100.000,00

29.10.13.

8

ЕТШ "Михајлп
Пупин"

Нпви Сад

9

Екпнпмска средоа
щкпла "Бпса
Милићевић"

Субптица

10

Гимназија и
екпнпмска щкпла
"Јпван Јпванпвић
Змај"

Пджаци

11

Гимназија "Стеван
Пузић"

Рума

12
13
14
15
16
17
18
19

20

СТШ "Милева
Марић"
Екпнпмскптргпвинска щкпла
Технишка щкпла
"Иван Сарић"
Технишка щкпла
"Сава Мунћан"
ССШ "Бприслав
Михајлпвић
Михиз"
Технишка щкпла
Бешеј
Средоа технишка
щкпла
Електрптехнишка
щкпла "Никпла
Тесла"
Медицинска
щкпла

Струшнп усаврщаваое наставника
Усаврщаваое заппслених у циљу
унапређеоа васпитнп - пбразпвнпг
прпцеса и живпта щкпле
ДИЈАЛЕГП"-Билтен средопщкплских
прпфеспра филпзпфије, брпј 8 и/или 9

Тител
Бешеј

Усаврщаваое наставника

190.000,00

29.10.13.

Субптица

Еврппска кпмпјутерска впзашка дпзвпла
(ЕЦДЛ)

122.517,00

29.10.13.

Бела Црква

Едукација наставнпг кадра

105.000,00

29.10.13.

Ириг

Штампаое првпг брпја щкплскпг шаспписа
"Михиз"

25.000,00

29.10.13.

Бешеј

Усаврщаваое наставника
Ппвраћај неутрпщених средстава

190.000,00
-2.743,33

29.10.13.
30.12.13.

Спмбпр

Струшнп усаврщаваое прпфеспра

120.000,00

29.10.13.

Паншевп

Струшнп усаврщаваое, семинар - Дппунска
настава у савременпј щкпли

40.000,00

29.10.13.

Едукација наставнпг кадра путем семинара

181.000,00

29.10.13.

Ппвраћај неутрпщених средстава

-40.076,00

02.01.14.

Зреоанин
Укупнп:

2.353.547,67

- Накнаде за спцијалну защтиту из бучета
Средства за накнаде за спцијалну защтиту из бучета у средоем пбразпваоу у перипду пд
01.01.2013. гпдине дп 31.12.2013. гпдине изврщена су у изнпсу пд 3.360.804,97 динара из извпра
финансираоа 01 00 – прихпди из бучета, и тп за:
Табеларни преглег изврщених расхпда за ташку 2. финансијскпг плана (- Накнаде за спцијалну защтиту из бучета):
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Р.бр.

1

2

3

4
5
6

7

Кприсник

Карлпвашка
гимназија

Карлпвашка
гимназија

Гимназија "Јпван
Јпванпвић Змај"

Технишка щкпла
"Иван Сарић"
Екпнпмска средоа
щкпла "Бпса
Милићевић"
Гимназија
"Исидпра Секулић"

Медицинска щкпла

Седищте
кприсника

Намена

Изнпс

Датум
плаћаоа

Сремски
Карлпвци

Финансираое дела трпщкпва пдласка
ђака Гимназије у Слпвенију и пдласка
ппзприщне трупе Гимназије на
Интернаципнални ппзприщни фестивал
кпји се пдржава у Румунији. Средства су
пбезбеђена Рещеоем Владе Аутпнпмне
Ппкрајине Впјвпдине п упптреби
средстава текуће бучетске резерве брпј
401-15/2013-37 пд 20. марта 2013.
гпдине.

400.000,00

01.04.13.

Сремски
Карлпвци

Суфинансираое (рефундација) дела
трпщкпва путпваоа Милице Филиппвић
и наставнице Бпјане Бутпрац у Париз на
дпделу псвпјене награде на
међунарпднпмм такмишеоу "C.I.C.E.R.O –
Certamen In Concordia Europae
Regionumque Orbis“ – „Такмишеое за
прпмпвисаое слпге у Еврппи и свим
делпвима света". Средства су
пбезбеђена Рещеоем Владе Аутпнпмне
Ппкрајине Впјвпдине п упптреби
средстава текуће бучетске резерве брпј
401-15/2013-72 пд 22. маја 2013. гпдине.

64.000,00

31.05.13.

Нпви Сад

Суфинансираое дела трпщкпва
гпстпваоа хпра щкпле на међунарпднпм
фестивалу хпрпва у Бад Ищлу у Аустрији.
Средства су пбезбеђена Рещеоем Владе
Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине п
упптреби средстава текуће бучетске
резерве брпј 401-15/2013-44 пд 10.
априла 2013. гпдине.

400.000,00

17.04.13.

Субптица

ХХ Републишкп такмишеое ушеника
сапбраћајних щкпла Србије

100.000,00

22.05.13.

Субптица

Републишкп такмишеое из ппслпвне
инфпрматике

100.000,00

22.05.13.

100.000,00

22.05.13.

45.000,00

24.05.13.

-10.001,00

2.01.14.

74.800,00

23.05.13.

Нпви Сад

Зреоанин

Међунарпдна сарадоа са Челси
Академијпм из Лпндпна
Међунарпдна сарадоа медицинских
щкпла: "Медицинска щкпла" Зреоанин и
медицинска щкпла и гимназија из
Темищвара (Румунија)
Ппвраћај неутрпщених средстава
Међунарпдна сарадоа-интеркултурална
размена: средоа щкпла Ппљска, Staszow
и Гимназија Бешеј

8

Гимназија Бешеј

Бешеј

9

Пплитехнишка
щкпла

Субптица

"Пплиинфп" - пплигпн креативнпст

60.000,00

23.05.13.

10

Гимназија Бешеј

Бешеј

Међунарпдна сарадоа-интеркултурална
размена Гимназија Сексард и Гимназија
Бешеј

50.000,00

23.05.13.
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11

Ппљппривредна
щкпла са дпмпм у
Футпгу

Футпг

12

Гимназија "Стеван
Пузић"

Рума

13

Средоа
медицинска щкпла

Субптица

14

Технишка щкпла
"Сава Мунћан"

Бела Црква

15

16

17

18

19
20
21

Карлпвашка
гимназија
Средоа
ппљпппривреднппрехрамбена
щкпла

Средоа екпнпмска
щкпла

Гимназија
"Светпзар
Маркпвић"
Ппљппривредна
щкпла са дпмпм
ушеника
Музишка щкпла
"Исидпр Бајић"
Средоа технишка
щкпла "Михајлп
Пупин"

Сремски
Карлпвци

Прганизација Републишкпг такмишеоа из
ветеринарске медицине

Спмбпр

Ушещће на Exchange Programmes
Conference у Лавпву, Украјна и
Прганизација пкруглпг стпла на тему
"Знашај међунарпдне сарадое у пбласти
пбразпваоа" у Спмбпру, Србија
Ппвраћај неутрпщених средстава

Нпви Сад

Футпг
Нпви Сад
Кула

22

Рума

23

Гимназија
"Исидпра Секулић"

Нпви Сад

24

Ппљппривредна
щкпла "Врщац"

Врщац

26
27
28
29

30

Зреоанинска
Гимназија
Средоа
медицинска Шкпла
Медицинска щкпла
"7. Април"
Екпнпмска
тргпвинска щкпла
ЕТШ "Никпла
Тесла"
Гимназија и
екпнпмсака щкпла
"Бранкп
Радишевић"

Прганизпваое пкружнпг такмишеоа из
истприје и финансираое трпщкпва
псталих такмишеоа
Пснпвни нивп двпјезишне кпмуникације
у здравству
Прганизација пбласнпг такмишеоа
трећег степена мащинских щкпла
Впјвпдине
International Youth Arts Festival, Kingstonupon-Thames

Спмбпр

Средоа струшна
щкпла "Бранкп
Радишевић"

25

Размена ушеника средоих щкпла из
Секещфехервара и Футпга

19. Шкплскп ппзпрје
Ушествпваое на међунарпднпм
такмишеоу ушеника средоих щкпла у
цвећарству у Умагу, Хрватска
Мјузикл "Кпшпперитис извесне даме у
пубертету"
Пбнпбљиви извпри енергије : Размена
искуства Слпвенија-Србија
XII Републишкп такмишеое и смптра
ушеника мущких и женских фризера ; VIII
Републишкп такмишеое и смптра ушеника
маникира
Четврта међунарпдна кпнференција
Гимназије 3K (култура-кпмуникацијакпмпјутер)
Ушещће на саветпваоу "2. Festival KO
UČIM, GRADIM" у Наклп при Краоу
(Слпвенија)

50.000,00

24.05.13.

25.000,00

23.05.13.

70.000,00

24.05.13.

70.000,00

23.05.13.

100.000,00

30.04.13.

50.000,00

23.05.13.

100.000,00

24.05.13.

-6,03

23.10.13.

100.000,00

24.05.13.

50.000,00

24.05.13.

50.000,00

10.06.13.

87.000,00

23.05.13.

100.000,00

22.05.13.

200.000,00

25.10.13.

83.064,00

06.11.13.

Зреоанин

Заједнп

110.000,00

29.10.13.

Субптица

Безбеднпст-интервенција у будућнпст

190.000,00

30.10.13.

Нпви Сад

"Размена младих прпфесипналаца"
Ппвраћај неутрпщених средстава

200.000,00
-36.120,00

22.10.13.
24.12.13.

Сента

"Ушити какп наушити"

188.068,00

06.11.13.

Паншевп

ТПК у ЕТШ - театрални пбразпвни клуб

20.000,00

29.10.13.

Кпвин

"Пснпвина Кпвина 2013"

170.000,00

12.11.13.
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Укупнп:

3.360.804,97

Извпр финансираоа 08 00 – дпбрпвпљни трансфери пд физишких и правних лица
Средства на екпнпмскпј класификација 4631 - Текући трансфери псталим нивпима власти у
средоем пбразпваоу из извпра финансираоа 08 00 – дпбрпвпљни трансфери пд физишких и
правних лица, у перипду пд 01.01.2013. гпдине дп 31.12.2013. гпдине реализпвана су у изнпсу пд
4.587.000,00 динара за прпјекат "INCLUSION OF ROMA PUPILS IN SECONDARY SCHOOLS IN AP
VOJVODINA" – "Инклузија деце рпмске наципналнпсти у средое щкпле у АП Впјвпдина" у щкплскпј
2012/2013. гпдини, и тп кпнкретнп за:
Табеларни преглег изврщених расхпда за ташку 2. финансијскпг плана (- Накнаде за спцијалну защтиту из бучета):
Р.бр.

1

2

Намена

Изнпс

Датум
плаћаоа

Исплата накнада за ментпрски рад, за перипд јануар
- јун 2013. гпдине

4.455.000,00

28.06.13.

Исплата накнада за ментпрски рад, за перипд јануар
- јун 2013. гпдине

33.000,00

29.07.13.

Исплата накнада за ментпрски рад, за перипд јануар
- јун 2013. гпдине

99.000,00

23.09.13.

Кприсник

Средое щкпле на
теритприји АПВ
укљушене у Прпјекат

3

Укупнп:

4.587.000,00

Извпр финансираоа 15 00 – Неутрпщена средства дпнација из ранијих гпдина
Средства на екпнпмскпј класификација 4631 - Текући трансфери псталим нивпима власти у
средоем пбразпваоу из извпра финансираоа 15 00 – Неутрпщена средства дпнација из ранијих
гпдина, у перипду пд 01.01.2013. гпдине дп 31.12.2013. гпдине реализпвана су у изнпсу пд
1.661.000,00 динара за прпјекат "INCLUSION OF ROMA PUPILS IN SECONDARY SCHOOLS IN AP
VOJVODINA" – "Инклузија деце рпмске наципналнпсти у средое щкпле у АП Впјвпдина" у щкплскпј
2012/2013. гпдини, и за прпјекат ''Инклузија рпмских ушеника у средоим щкплама у АП
Впјвпдини'', и тп кпнкретнп за:
Намена

Изнпс

Датум
плаћаоа

1

Исплата накнада за ментпрски рад, преузете пбавезе
за перипд септембар-децембар 2012. гпдине

176.000,00

25.02.13.

2

Исплата накнада за ментпрски рад, за перипд
јануар-јун 2013. гпдине

924.000,00

23.08.13.

3

Исплата накнада за ментпрски рад за децембар
2012. гпдине

82.500,00

23.08.13.

Исплата накнада за ментпрски рад, преузете пбавезе
за перипд септембар-децембар 2012. гпдине

33.000,00

23.08.13.

5

Исплата накнада за ментпрски рад за децембар
2012. гпдине

35.750,00

29.08.13.

6

Исплата накнада за ментпрски рад за перипд јануарјун 2013. гпдине

66.000,00

29.08.13.

7

Исплата накнада за ментпрски рад за децембар
2012. гпдине

5.500,00

09.09.13.

8

Пбавезе за исплату накнада наставницима
ментприма ушеника рпмске наципналнпсти, за
перипд пктпбар-децембар щкплске 2013/2014.

321.750,00

27.11.13.

Р.бр.

4

Кприсник

Средое щкпле
на теритприји
АПВ укљушене
у Прпјекат

61

гпдине
Пбавезе за исплату накнадe наставнику ментпру
ушеника рпмске наципналнпсти, за перипд пктпбардецембар щкплске 2013/2014. гпдине
Пбавезе за исплату накнадe наставнику ментпру
ушеника рпмске наципналнпсти, за пктпбар щкплске
2013/2014. гпдине
Укупнп:

9

10

3
01 00

13.750,00

06.12.13.

2.750,00

06.12.13.

1.661.000,00

Увпђеое двпјезишне наставе на српскпм и енглескпм
језику у средоем пбразпваоу на теритприји АПВ
Прихпди из бучета
5.659.980,62 динара

5.659.980,62 динара

Средства за увпђеое двпјезишне наставе на српскпм и енглескпм језику у средоем
пбразпваоу на теритприји АПВ из извпра финансираоа 01 00 - Прихпди из бучета, у перипду пд
01.01.2013. гпдине дп 31.12.2013. гпдине изврщена су у изнпсу пд 5.659.980,62 динара, и тп:
Табеларни преглег изврщених расхпда за ташку 3. финансијскпг плана - Увпђеое двпјезишне
наставе на српскпм и енглескпм језику у средоем пбразпваоу на теритприји АПВ
Р.бр

Кприсник

Седищте

1

2

3

Гимназија
„Јпван
Јпванпвић Змај“
Гимназија
„Јпван
Јпванпвић Змај“

Нпви Сад

Намена

Финансираое финансираое
гпдищое шланарине за 2013.
гпдину за Кембрич лиценцу
и за шланарину за
међунарпдну матуру – ИБ.
Финансираое прпјекта
"Увпђеое двпјезишне
наставе на српскпм и
енглескпм језику у
устанпвама пбразпваоа и
васпитаоа на теритприји АП
Впјвпдине" (трпщкпви
финансираоа изврщипца,
трпщкпви пбавезне ппсете
пвлащћених Кембрич
инспектпра и пвлащћених
(IB), трпщкпви материјала за
пбразпваое, струшнп
усаврщаваое заппслених –
пбука наставнпг кадра (у
земљи и инпстранству),
трпщкпви набавке
дидактишкп – метпдишке
литературе).
Финансираое прпјекта
"Увпђеое двпјезишне
наставе на српскпм и
енглескпм језику у
устанпвама пбразпваоа и
васпитаоа на теритприји АП
Впјвпдине" (трпщкпви
међунарпдних кпнференција
и радипнице, струшнп
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Изнпс

Датум
плаћаоа

1.225.000,00

01.04.13.

1.813.545,00

31.05.13.

812.453,49

22.10.13.

4

5

Сенћанска
гимназија

Сента

6

Митрпвашка
гимназија

Сремска
Митрпвица

усаврщаваое заппслених –
пбука наставнпг кадра
(Кембричпви међунарпдни
испити, испити за
међунарпдну матуру).
Ппвраћај неутрпщених
средстава
Финансираое прпјекта
"Увпђеое двпјезишне
наставе на српскпм и
енглескпм језику у
устанпвама пбразпваоа и
васпитаоа на теритприји АП
Впјвпдине" (за трпщкпве
материјала за пбразпваое,
трпщкпви службених
путпваоа у инпстранству и
трпщкпви струшнпг
усаврщаваоа заппслених –
пбука и семинари наставнпг
кадра у земљи и
инпстранству)
Финансираое прпјекта
"Увпђеое двпјезишне
наставе на српскпм и
енглескпм језику у
устанпвама пбразпваоа и
васпитаоа на теритприји АП
Впјвпдине" (за трпщкпве
финансираоа изврщипца
кпји ушествују у реализацији
прпјекта двпјезишне наставе,
за трпщкпве материјала за
пбразпваое, струшнп
усаврщаваое заппслених пбука наставнпг кадра (у
земљи и инпстранству), за
трпщкпве набавке
дидактишкп - метпдишке
литературе и другп).

-30.320,87

30.12.13.

930.000,00

05.12.13.

909.303,00

20.11.13.

УКУПНП:

4
01 00

5.659.980,62

Трпщкпви закупа импвине пд јеврејске ппщтине Нпви
Сад
Прихпди из бучета
2.712.950,20 динара

2.712.950,20 динара

Средства за трпщкпве закупа импвине пд јеврејске ппщтине Нпви Сад у средоем
пбразпваоу на теритприји АПВ из извпра финансираоа 01 00 - Прихпди из бучета, у перипду пд
01.01.2013. гпдине дп 31.12.2013. гпдине изврщена су у изнпсу пд 2.712.950,20 динара, и тп:
Табеларни преглег изврщених расхпда за ташку 4. финансијскпг плана - Трпщкпви закупа импвине
пд Jеврејске ппщтине Нпви Сад
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Р.бр

Кприсник

Седищте

1

Балетска щкпла у
Нпвпм Саду

Нпви Сад

2

Балетска щкпла у
Нпвпм Саду

Нпви Сад

3

Балетска щкпла у
Нпвпм Саду

Нпви Сад

4

Балетска щкпла у
Нпвпм Саду

Нпви Сад

Намена
Финансираое трпщкпва закупа
импвине пд Јеврејске ппщтине Нпви
Сад, Јеврејска 11, за перипд јануармарт 2013. гпдине.
Финансираое трпщкпва закупа
импвине пд Јеврејске ппщтине Нпви
Сад, Јеврејска 11, за перипд априлјун 2013. гпдине.
Финансираое трпщкпва закупа
импвине пд Јеврејске ппщтине Нпви
Сад, Јеврејска 11, за перипд јулсептембар 2013. гпдине.
Финансираое трпщкпва закупа
импвине пд Јеврејске ппщтине Нпви
Сад, Јеврејска 11, за перипд пктпбардецембар 2013. гпдине.

УКУПНП:

Изнпс

Датум
плаћаоа

700.000,00

11.03.13.

700.000,00

07.05.13.

700.000,00

04.09.13.

612.950,20

07.11.13.

2.712.950,20

5 – Текуће ппправке и пдржаваое зграда и ппреме
Извпр финансираоа 01 00
У перипду пд 01.01.2013. гпдине дп 31.12.2013. гпдине укупнп изврщени расхпди за текуће
ппправке и пдржаваое зграда и пбјеката средоих щкпла у АП Впјвпдини су у изнпсу пд
6.207.890,00 динара из извпра финансираоа 01 00 - Прихпди из бучета и тп за:

Р.бр

1

2

3

4

Кприсник

ГИМНАЗИЈИ СА ДПМПМ УЧЕНИКА
"ЈАН КПЛАР", БАЧКИ ПЕТРПВАЦ пп
пснпву Финансијскпг плана
Ппкрајинскпг секретаријата за
пбразпваое, управу и наципналне
заједнице за 2013. гпдину

Седищте

Намена

Изнпс

Датум
плаћаоа

БАЧКИ
ПЕТРПВАЦ

за суфинансираое
трпщкпва извпђеоа
радпва –
рекпнструкција и
ппправка главне
тпплпвпдне
инсталације, санација и
крешеое ушипница и
хпдника

1.000.000,00

30.05.2013.

мплерскп фарбарски
радпви,

147.634,00

замена прпзпра и
врата, замена
канализаципних
инсталација, тущ када
и кабина и мплерски
радпви на пбјектима
кпје кпристи гимназија

2.865.000,00

Интервентни радпви
на санацији фасаде
пбјекта щкпле

2.195.256,00

ГИМНАЗИЈА ЗА ТАЛЕНТПВАНЕ
УЧЕНИКЕ "ДЕЖЕ КПСТПЛАОИ" пп
пснпву Финансијскпг плана
СУБПТИЦА
Ппкрајинскпг секретаријата за
пбразпваое, управу и наципналне
заједнице за 2013. гпдину
ГИМНАЗИЈИ ЗА ТАЛЕНТПВАНЕ
УЧЕНИКЕ СА ДПМПМ УЧЕНИКА
"БПЉАИ" пп пснпву Финансијскпг
плана Ппкрајинскпг секретаријата
СЕНТА,
за пбразпваое, управу и
наципналне заједнице за 2013.
гпдину
ТЕХНИЧКА ШКПЛА "ИВАН САРИЋ"
СУБПТИЦА пп Рещеоу п упптреби
средстава текуће бучетске резерве
брпј 401-15/2013-198 пд 30.пктпбра
СУБПТИЦА
2013. гпдине – пд 2.349.000,00
динара пп наведенпм рещеоу
неискприщћена средства изнпсе
153.744,00 динара.
УКУПНП:
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24.07.2013.

05.08.2013.

18.12.2013.

6.207.890,00

05-01- Стални трпщкпвиИзвпр финансираоа 01 00
У перипду пд 01.01.2013. гпдине дп 31.12.2013. гпдине укупнп изврщени расхпди за сталне
трпщкпве - за материјалне трпщкпве устaнпва пбразпваоа, набавку енергената за устанпве
пбразпваоа, исплату јубиларних награда у прпсвети у АП Впјвпдини су у изнпсу пд 3.083.000,00
динара из извпра финансираоа 01 00 - Прихпди из бучета и тп за:
Р.бр

Кприсник

Седищте

ППШТИНА СЕЧАО, Сешао, пп
Рещеоу п упптреби
средстава текуће бучетске
СЕЧАО
резерве брпј 401-15/2013100 пд 10. јула 2013. гпдине
ППШТИНА СЕЧАО, Сешао, пп
Рещеоу п упптреби
средстава текуће бучетске
СЕЧАО
резерве брпј 401-15/2013195 пд 23.10.2013. гпдине
ППШТИНА НПВИ КНЕЖЕВАЦ,
Нпви Кнежевац, пп Рещеоу п
упптреби средстава текуће
НПВИ
бучетске резерве брпј 401КНЕЖЕВАЦ
15/2013-239 пд 11.12.2013.
гпдине
УКУПНП:

1

2

3

Намена
за суфинансираое трпщкпва за
исппрушену електришну
енергију и грејаое у средоим
щкплама на теритприји
Ппщтине Сешао
за суфинансираое трпщкпва за
исппрушену електришну
енергију у средоим щкплама
на теритприји Ппщтине Сешао
за измиреое нпвшаних
пбавеза за материјалне
трпщкпве устнпва пбразпваоа,
набавку енергената за устанпве
пбразпваоа и исплату
јубиларних награда у прпсвети

Датум
плаћаоа

Изнпс

2.000.000,00

500.000,00

583.000,00

10.07.2013.

23.10.2013.

23.12.2013.

3.083.000,00

05-02- Трпщкпви за редпвнп функципнисаое щкпла
Извпр финансираоа 01 00
У перипду пд 01.01.2013. гпдине дп 31.12.2013. гпдине укупнп изврщени расхпди за трпщкпве
редпвнпг функципнисаоа щкпла у АП Впјвпдини - редпвнп и кпнтинуиранп извпђеое наставе у
Средопј щкпли "Светпзар Милетић", Нпви Сад у изнпсу пд 4.396.883,19 динара из извпра
финансираоа 01 00 - Прихпди из бучета и тп за:
Р.бр

Кприсник

Седищте

Намена

Изнпс

Датум
плаћаоа

1

СРЕДОА ШКПЛА "СВЕТПЗАР
МИЛЕТИЋ", НПВИ САД, пп
Рещеоу п упптреби
средстава текуће бучетске
резерве брпј 401-15/2013262 пд 23.12.2013. гпдине

НПВИ САД

Суфинансираое редпвне и
кпнтинуиране наставе у щкпли

4.396.883,19

23.12.13.

УКУПНП:



4.396.883,19

Екпнпмска класификација 4632 – Капитални трансфери псталим нивпима власти

У перипду пд 01.01.2013. гпдине дп 31.12.2013. гпдине укупнп изврщени расхпди на
екпнпмскпј класификацији 4632 - – Капитални трансфери псталим нивпима власти на извпру
финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета изнпсе 3.723.564,00 динара и тп за следеће намене:
6 – Ппрема
Извпр финансираоа 01 00
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Средства за набавку ппреме у перипду пд 01.01.2013. гпдине дп 31.12.2013. гпдине из
извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета реализпвана су у укупнпм изнпсу пд 3.723.564,00
динара, и тп:
Средства у изнпсу пд 3.000.000,00 динара реализпвана су за набавку ппреме средоим
щкплама у АП Впјвпдини из извпра финансираоа 01 00 - Прихпди из бучета и тп:
Р.бр

1.

2.

3

4

Кприсник

Намена

Изнпс

Датум
плаћаоа

ГИМНАЗИЈА ЗА ТАЛЕНТПВАНЕ
УЧЕНИКЕ "ДЕЖЕ КПСТПЛАОИ",
суфинансираое
Субптица, пп пснпву Финансијскпг
трпщкпва набавке
плана Ппкрајинскпг секретаријата
ппреме – набавка
560.000,00
05.06.13.
за пбразпваое, управу и
намещтаја и рашунарске
наципналне заједнице за 2013.
ппреме
гпдину
ГИМНАЗИЈА ЗА ТАЛЕНТПВАНЕ
УЧЕНИКЕ "ДЕЖЕ КПСТПЛАОИ",
Субптица, пп пснпву Финансијскпг
набавка клима уређаја и
плана Ппкрајинскпг секретаријата
127.404,00
25.09.13.
сталка за бицикле
за пбразпваое, управу и
наципналне заједнице за 2013.
гпдину
ГИМНАЗИЈИ ЗА ТАЛЕНТПВАНЕ
УЧЕНИКЕ СА ДПМПМ УЧЕНИКА
"БПЉАИ", Сента пп пснпву
набавка клима уређаја,
Финансијскпг плана Ппкрајинскпг прпјектпра са нпсашима
568.350,00
23.12.2013.
секретаријата за пбразпваое,
и фрижидера
управу и наципналне заједнице за
2013. гпдину
ГИМНАЗИЈИ ЗА ТАЛЕНТПВАНЕ
УЧЕНИКЕ СА ДПМПМ УЧЕНИКА
"БПЉАИ", Сента, пп пснпву
фптпграфских апарата са
Финансијскпг плана Ппкрајинскпг
пратећпм ппремпм и
1.744.246,00 23.12.2013.
секретаријата за пбразпваое,
рашунари
управу и наципналне заједнице за
2013. гпдину
Укупнп:
3.000.000,00

Средства у изнпсу пд 723.564,00 динара реализпвана су за набавку ппреме средоим
щкплама у АП Впјвпдини укљушеним у реализацију прпјекта "Увпђеое двпјезишне наставе на
српскпм и енглескпм језику у устанпвама пбразпваоа и васпитаоа на теритприји АП Впјвпдине"
из извпра финансираоа 01 00 - Прихпди из бучета и тп:
Р.бр

Кприсник

Намена

Изнпс

Датум
плаћаоа

1

СЕНЋАНСКА ГИМНАЗИЈА,
Сента

Финансираое трпщкпва
набавке ппреме – набавке
кппир щтампаша, мащине за
кпришеое и тпнера

359.856,00

06.12.13.

2

Митрпвашка гимназија,
Сремска Митрпвица

Финансираое трпщкпва
набавке рашунарске ппреме и
друге ппреме за пбразпваое

363.708,00

18.12.13.

Укупнп:

723.564,00
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Ппзиција 341 НАКНАДЕ ЗА СПЦИЈАЛНУ ЗАЩТИТУ ИЗ БУЧЕТА
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда дп 31.12.2013. гпдине

14.215.440,00
13.034.640,00
1.180.800,00
91,69%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 341
Екпнпмска класификација 4727 – Накнаде из бучета за пбразпваое, културу, науку и сппрт
Изв.
фин.

Ек. клас.

08 00

4727

15 00

4727

Изврщеое расхпда
дп 31.12.2013. гпдине

Назив
Накнаде из бучета за пбразпваое,
културу, науку и сппрт
Накнаде из бучета за пбразпваое,
културу, науку и сппрт
Укупнп:

% изврщеоа
расхпда дп
31.12.2013.
гпдине

7.953.400,00

100,00%

5.081.240,00

81,14%

13.034.640,00

91,69%

Извпр финансираоа 08 00 – Дпбрпвпљни трансфери пд физишких и правних лица
Средства на екпнпмскпј класификација 4727 - Накнаде из бучета за пбразпваое, културу,
науку и сппрт у средоем пбразпваоу из извпра финансираоа 08 00 – Дпбрпвпљни трансфери пд
физишких и правних лица, у перипду пд 01.01.2013. гпдине дп 31.12.2013. гпдине реализпвана су у
изнпсу пд 7.953.400,00 динара за прпјекат "INCLUSION OF ROMA PUPILS IN SECONDARY SCHOOLS IN
AP VOJVODINA" – "Инклузија деце рпмске наципналнпсти у средое щкпле у АП Впјвпдина" у
щкплскпј 2012/2013. гпдини, и тп за:
Датум
Р.бр.
Кприсник
Намена
Изнпс
плаћаоа
Исплата дела 1 ушенишке стипендије за
1
другп пплугпдищте 2012/2013. гпдине, за
4.600,00
06.06.13.
перипд пд 01.01. дп 30.06.2013. гпдине
Исплата 47 стипендија за 2013. гпдину,
ушеницима рпмске наципналнпсти у
2
средоим щкплама за другп пплугпдищте
1.353.600,00
26.06.13.
щкплске 2012/2013. гпдине, за перипд пд
1. јануара дп 30. јуна 2013. гпдине
Исплата 46 стипендија за 2013. гпдину,
ушеницима рпмске наципналнпсти у
3
средоим щкплама за другп пплугпдищте
1.324.800,00
26.06.13.
щкплске 2012/2013. гпдине, за перипд пд
Стипендисти
1. јануара дп 30. јуна 2013. гпдине
рпмске
наципналнпсти Исплата 47 стипендија за 2013. гпдину,
ушеницима рпмске наципналнпсти у
4
средоим щкплама за другп пплугпдищте
1.353.600,00
26.06.13.
щкплске 2012/2013. гпдине, за перипд пд
1. јануара дп 30. јуна 2013. гпдине
Исплата 44 стипендија за 2013. гпдину,
ушеницима рпмске наципналнпсти у
5
средоим щкплама за другп пплугпдищте
1.267.200,00
26.6.13.
щкплске 2012/2013. гпдине, за перипд пд
1. јануара дп 30. јуна 2013. гпдине
6

Исплата 39 стипендија за 2013. гпдину,
ушеницима рпмске наципналнпсти у
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1.123.200,00

26.6.13.

7

8

средоим щкплама за другп пплугпдищте
щкплске 2012/2013. гпдине, за перипд пд
1. јануара дп 30. јуна 2013. гпдине
Исплата 36 стипендија за 2013. гпдину,
ушеницима рпмске наципналнпсти у
средоим щкплама за другп пплугпдищте
щкплске 2012/2013. гпдине, за перипд пд
1. јануара дп 30. јуна 2013. гпдине
Исплата 17 стипендија за 2013. гпдину,
ушеницима рпмске наципналнпсти у
средоим щкплама за другп пплугпдищте
щкплске 2012/2013. гпдине, за перипд пд
1. јануара дп 30. јуна 2013. гпдине

1.036.800,00

26.06.13.

489.600,00

28.06.13.

9

Ппврат нпвшаних средстава, стаое на дан
22.јул 2013.

-114.900,00

22.07.13.

10

Ппврат нпвшаних средстава, стаое на дан
25.јул 2013.

-29.100,00

25.07.13.

11

Исплата 5 стипендија за 2013. гпдину,
ушеницима рпмске наципналнпсти у
средоим щкплама за другп пплугпдищте
щкплске 2012/2013. гпдине, за перипд пд
1. јануара дп 30. јуна 2013. гпдине

144.000,00

29.07.13.

12

Ппврат нпвшаних средстава, стаое на дан
30.јул 2013.

-28.800,00

30.07.13.

13

Исплата 1 стипендијe за 2013. гпдину,
ушеницима рпмске наципналнпсти у
средоим щкплама за другп пплугпдищте
щкплске 2012/2013. гпдине, за перипд пд
1. јануара дп 30. јуна 2013. гпдине

28.800,00

5.8.13.

14

Ппврат нпвшаних средстава,стаое на дан
14.08.2013

-18.800,00

14.08.13.

15

Исплата дела 1 стипендијe за 2013.
гпдину, ушенику рпмске наципналнпсти у
средопј щкпли за другп пплугпдищте
щкплске 2012/2013. гпдине, за перипд пд
1. јануара дп 30. јуна 2013. гпдине

18.800,00

14.08.13.

16

Ппврат нпвшаних средстава, стаое на дан
22.08. 2013.

-30.000,00

22.08.13.

17

Исплата дела 1 стипендијe за 2013.
гпдину, ушенику рпмске наципналнпсти у
средопј щкпли за другп пплугпдищте
щкплске 2012/2013. гпдине, за перипд пд
1. јануара дп 30. јуна 2013. гпдине

10.000,00

30.08.13.

18

Ппврат нпвшаних средстава, стаое на дан
09.09. 2013.

-8.800,00

09.09.13.
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Исплата дела 1 стипендијe за 2013.
гпдину, ушенику рпмске наципналнпсти у
средопј щкпли за другп пплугпдищте
щкплске 2012/2013. гпдине, за перипд пд
1. јануара дп 30. јуна 2013. гпдине
Исплата дела 1 стипендијe за 2013.
гпдину, ушенику рпмске наципналнпсти у
средопј щкпли за другп пплугпдищте
щкплске 2012/2013. гпдине, за перипд пд
1. јануара дп 30. јуна 2013. гпдине

19

20

20.000,00

18.09.13.

8.800,00

18.09.13.

21

Ппврат нпвшаних средстава, стаое на дан
17.09. 2013.

-10.000,00

17.09.13.

22

Ппврат нпвшаних средстава, стаое на дан
24.09. 2013.

-18.800,00

24.09.13.

23

Ппврат нпвшаних средстава, стаое на дан
25.09. 2013.

-28.800,00

25.09.13.

Исплата 1 стипендијe за 2013. гпдину,
ушенику рпмске наципналнпсти у средопј
щкпли за другп пплугпдищте щкплске
28.800,00
2012/2013. гпдине, за перипд пд 1. јануара
дп 30. јуна 2013. гпдине
Исплата 1 стипендијe за 2013. гпдину,
ушенику рпмске наципналнпсти у средопј
щкпли за другп пплугпдищте щкплске
28.800,00
2012/2013. гпдине, за перипд пд 1. јануара
дп 30. јуна 2013. гпдине
Укупнп:
7.953.400,00

24

25

26.09.13.

26.09.13.

Извпр финансираоа 15 00 – Неутрпщена средства дпнација из ранијих гпдина
Средства на екпнпмскпј класификација 4727 - Накнаде из бучета за пбразпваое, културу,
науку и сппрт у средоем пбразпваоу из извпра финансираоа 15 00 – Неутрпщена средства
дпнација из ранијих гпдина, у перипду пд 01.01.2013. гпдине дп 31.12.2013. гпдине реализпвана
су у изнпсу пд 5.081.240,00 динара за прпјекте "INCLUSION OF ROMA PUPILS IN SECONDARY
SCHOOLS IN AP VOJVODINA" – "Инклузија деце рпмске наципналнпсти у средое щкпле у АП
Впјвпдина" у щкплскпј 2012/2013. гпдини, и ''Инклузија рпмских ушеника у средоим щкплама у АП
Впјвпдини'', и тп за:
Р.бр.

Кприсник

1

2

3

4

Стипендисти
рпмске
наципналнпсти

Намена:
Пбавезе из претхпдне гпдине за исплату
ушенишке стипендије и једнпкратне
накнаде за трпщкпве щкплскпг прибпра
ушеницима рпмске наципналнпсти
Пбавезе из претхпдне гпдине за исплату
ушенишке стипендије и једнпкратне
накнаде за трпщкпве щкплскпг прибпра
ушеницима рпмске наципналнпсти
Пбавезе из претхпдне гпдине за исплату
ушенишке стипендије и једнпкратне
накнаде за трпщкпве щкплскпг прибпра
ушеницима рпмске наципналнпсти
Пбавезе из претхпдне гпдине за исплату
ушенишке стипендије и једнпкратне
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Изнпс:

Датум
плаћаоа

478.800,00

13.03.13.

478.800,00

14.03.13.

201.600,00

13.03.13.

24.240,00

01.04.13.

накнаде за трпщкпве щкплскпг прибпра
ушеницима рпмске наципналнпсти

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Пбавезе из претхпдне гпдине за исплату
ушенишке стипендије и једнпкратне
накнаде за трпщкпве щкплскпг прибпра
ушеницима рпмске наципналнпсти
Пбавезе из претхпдне гпдине за исплату
ушенишке стипендије ушеници рпмске
наципналнпсти
Пбавезе из претхпдне гпдине за исплату
ушенишких стипендија и једнпкратних
накнада за трпщкпве щкплскпг прибпра
ушеницима рпмске наципналнпсти септдец 2012.
Пбавезе за исплату ушенишких стипендија
ушеницима рпмске наципналнпсти
јануар-јун 2013.
Пбавезе за исплату 3 ушенишкe
стипендијe ушеницима рпмске
наципналнпсти за јануар-јун 2013.
Пбавезе из претхпдне гпдине за исплату
ушенишких стипендија и једнпкратних
накнада за трпщкпве щкплскпг прибпра
ушеницима рпмске наципналнпсти за
септ-дец 2012.
Пбавезе из претхпдне гпдине за исплату
ушенишких стипендија и једнпкратних
накнада за трпщкпве щкплскпг прибпра
ушеницима рпмске наципналнпсти за
септ-дец 2012.
Пбавезе из претхпдне гпдине за исплату
ушенишких стипендија и једнпкратних
накнада за трпщкпве щкплскпг прибпра
ушеницима рпмске наципналнпсти за
септ-дец 2012.
Пбавезе за исплату ушенишких стипендија
и једнпкратних накнада за трпщкпве
щкплскпг прибпра ушеницима рпмске
наципналнпсти за септембар-децембар
2013.
Пбавезе за исплату 1 ушенишкe
стипендијe и једнпкратнe накнадe за
трпщкпве щкплскпг прибпра ушенику
рпмске наципналнпсти за септембардецембар 2013.
Пбавезе за исплату 1 ушенишкe
стипендијe и једнпкратнe накнадe за
трпщкпве щкплскпг прибпра ушенику
рпмске наципналнпсти за септембардецембар 2013. гпдине (ппсебан захтев)
Укупнп:

579.600,00

06.06.13.

24.200,00

06.06.13.

277.200,00

27.08.13.

1.670.400,00

27.08.13.

86.400,00

29.08.13.

100.800,00

29.08.13.

75.600,00

11.09.13.

25.200,00

18.09.13.

1.008.000,00

29.11.13.

25.200,00

09.12.13.

25.200,00
5.081.240,00

23.12.13.

Ппзиција 342 - ДПТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ПРГАНИЗАЦИЈАМА
9.101.852,73

Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда дп 31.12.2013. гпдине

7.710.976,35
1.390.876,38
84,72%
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Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 342

Изв.
фин.

Ек. клас.

0100

4819

1500



4819

Изврщеое расхпда
дп 31.12.2013. гпдине

Назив
Дптације псталим непрпфитним
институцијама
Дптације псталим непрпфитним
институцијама
Укупнп:

% изврщеоа
расхпда дп
31.12.2013.
гпдине

5.033.817,71

94,73%

2.677.158,64

70,67%

7.710.976,35

84,72%

Екпнпмска класификација 4819 – Дптације псталим непрпфитним институцијама

Извпр финансираоа 01 00 – прихпди из бучета
Дптације псталим непрпфитним институцијама у средоем пбразпваоу из извпра
финансираоа 01 00 - Прихпди из бучета, у перипду пд 01.01.2013. гпдине дп 31.12.2013. гпдине
изврщена су у изнпсу пд 5.033.817,71 динара, и тп за:
Табеларни преглег изврщених расхпда за екпнпмску класификацију 4819 - Дптације псталим
непрпфитним институцијама:
Р.бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12
13

Кприсник
Едукп креативни клуб
Впјвпђански центар за
метпдику
Бешејскп удружеое
младих
Удружеое "ПРЕВЕНТ"
Нпвпсадски креативни
центар
Пмладински клуб Нпвпг
Бешеја
Фестивал екплпщкпг
ппзприщта за децу
Удружеое грађана
"YПUTH FEST"
Впјвпђански центар за
метпдику
Впјвпђански центар за
метпдику

УГ "Псмех"

Удружеое грађана Пскар
Впјниш
Удруоеже Плпвка пище
срцем

Седищте
кприсника

Назив прпјекта

Изнпс

Петрпварадин

Летои пбразпвни камп 2013

100.000,00

23.07.13.

Акредитпвани прпграм за
прпфеспре математике

50.000,00

13.09.13.

Ушимп заједнп!

50.000,00

13.08.13.

50.000,00

24.09.13.

50.000,00

29.07.13.

QР цпде за све!

50.000,00

29.07.13.

Мултипикација - живети
тплерантнп у Башкпј
Паланци

50.000,00

06.12.13.

Нпви Сад

Впдиш за матуранте

50.000,00

11.09.13.

Субптица

Такмишеое "Предмет-нет"

50.000,00

17.10.13.

Субптица

Издаваое шаспписа за
педагпге и рпдитеље "УЈ
КЕП"

100.000,00

17.10.13.

Имплементација
интеркултуралнпг принципа
у садржаје гимназијскпг
наставнпг прпграма

50.000,00

25.06.13.

Фптпкамп (Камп за младе
фптпграфе)

80.000,00

24.09.13.

Таблпм дп знаоа

50.000,00

03.07.13.

Зреоанин
Бешеј

Прпмпција здравственпг
васпитаоа у щкплскпј
средини
Ликпвнп-текстилна
радипница "Кпнппља 2013"

Нпви Сад
Нпви Сад
Нпви Бешеј
Башка Паланка

Врбас

Башки
Винпгради
Субптица
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Датум
плаћаоа

14

Удружеое прпсветних
радника Мађара у
Впјвпдини

Нпви Сад

13. летоа академија

50.000,00

03.07.13.

100.000,00

13.09.13.

90.000,00

03.07.13.

Бешејски ђак, наушен ђак

50.000,00

13.08.13.

Семинар за награђене
васпиташе и наставнике у
пквиру прпграма "За шистије
и зеленије щкпле у
Впјвпдини"
ЕнерГреен - Ппдстицаое
разпја свести п прпблему
енергетске кризе и
раципналнпј упптреби
енергије и унапређеое
сазнаоа п пбнпвљивим
извприма енергије кпд
ушеника средое щкпле на
теритприји ппщтине
Темерин

15

Ппкрет гпрана Впјвпдине

Сремски
Карлпвци

16

Удружеое грађана
"Еулинк"

Темерин

17

УГ "Пбразпвни импулс"

Бешеј

18

Ппкрет гпрана Нпви Сад

Нпви Сад

Камп-семинар защтите
бипдиверзитета "Стппама
првих бптанишара"

50.000,00

19.06.13.

19

Савез инфпрматишара
Впјвпдине

Нпви Сад

Савремена настава уз ппмпћ
атрактивне рпбптике мптивација за креативан
рад

80.000,00

18.11.13.

20

Еврппски ппкрет у Србији

Субптица

ЕУ Црнп на белп

50.000,00

17.10.13.

Субптица

Заједнп за инпвативнп
пбразпваое

50.000,00

01.10.13.

Дпдирни стварнпст

50.000,00

29.07.13.

За бпље и лепще сутра

60.000,00

13.08.13.

Нпви Сад

Игре ппзприщта - Тхеатре
гамес - щкплскп такмишеое
у импрпвизпванпм
извпђеоу драма

50.000,00

13.09.13.

Нпви Сад

Матуранти бирају екплпгију

76.407,00

24.09.13.

Нпви Сад

Дани инфпрматике у
щкплама Впјвпдине 2013

100.000,00

10.09.13.

21
22

Удружеое впјвпђанских
Мађара дпктпраната и
истраживаша
Фпнд за едукацију
"Vivarta Lila"

23

УГ "Пбразпвни импулс"

24

Удружеое "Нпћ
ппзприщта"

25

26

27

Екплпщки ппкрет гпрана
Нпвпг Сада
Центар за развпј и
примену науке,
технплпгије и
инфпрматике
Удружеое грађана "Пал
Абрахам"

Спмбпр
Бешеј

Апатин

Негпваое матероег мађарскпг језика у Апатину

60.000,00

19.06.13.

100.000,00

03.07.13.

28

Удружеое ЕУКЛИД

Паншевп

Пппуларизација математике

29

Удружеое грађана
Симппсипн

Субптица

Радипнице Симппсипн

50.000,00

17.10.13.

30

Удружеое ЕУПРПГРЕСС

Нпви Сад

Прпнаћи себе - изабери
ппсап

80.000,00

19.06.13.
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31

Удружеое грађана щкпла
плус Дпситеј Пбрадпвић

32

Фпрум рпдитеља

Нпви Сад

33

Грађански фпнд Панпнија

Ветерник

34

Српскп привреднп
друщтвп Фпндација
„Привредник“

Нпви Сад

35

Наципнални савет
мађарске наципналне
маоине

Субптица

36

Наципнални савет
русинске наципналне
маоине

Руски Крстур

37

Наципнални савет
хрватске наципналне
маоине

Субптица

Бела Црква

Јашаое прекпгранишне
кпмпетенције прпфеспра
средоих щкпла, са пба
стране границе (СрбијаРумунија)

50.000,00

29.07.13.

Шкпла за рпдитеље

80.000,00

10.09.13.

100.000,00

03.07.13.

126.000,00

13.09.13.

144.428,00

20.09.13.

84.578,00

20.09.13.

135.135,00

20.09.13.

Имплементације
интеркултуралних садржаја
Суфинансираое трпщкпва
редпвних месешних
стипендија щтићеника
Фпндације –
средопщкплаца у щкплскпј
2012/2013. гпдини за
перипд април – јун 2013.
гпдине, у месешнпм изнпсу
пд 6.000,00 динара пп
кприснику. Средства су
пбезбеђена Рещеоем Владе
Аутпнпмне Ппкрајине
Впјвпдине п упптреби
средстава текуће бучетске
резерве брпј 401-15/2013102 пд 17. јула 2013. гпдине.
Финансираое трпщкпва
прпјекта "Израда тестпва за
такмишеоа ушеника
средоих щкпла" у пквиру
активнпсти ппдизаоа
квалитета пбразпваоа у
средоим щкплама за
ушенике кпји наставу
ппхађају на мађарскпм
језику.
Финансираое трпщкпва
прпјекта "Израда тестпва за
такмишеоа ушеника
средоих щкпла" у пквиру
активнпсти ппдизаоа
квалитета пбразпваоа у
средоим щкплама за
ушенике кпји наставу
ппхађају на русинскпм
језику.
Финансираое трпщкпва
прпјекта "Израда тестпва за
такмишеоа ушеника
средоих щкпла" у пквиру
активнпсти ппдизаоа
квалитета пбразпваоа у
средоим щкплама за
ушенике кпји наставу
ппхађају на хрватскпм
језику.
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38

Наципнални савет
слпвашке наципналне
маоине

Нпви Сад

39

Наципнални савет
румунске наципналне
маоине

Нпви Сад

40

Удружеое креативнпедукативни центар

Нпви Сад

41

Удружеое "ЕУпрпгресс"

Нпви Сад

42

Аспцијација технике,
инфпрматике и
пбразпваоа Југпистпшне
Еврппе

Финансираое трпщкпва
прпјекта "Израда тестпва за
такмишеоа ушеника
средоих щкпла" у пквиру
активнпсти ппдизаоа
квалитета пбразпваоа у
средоим щкплама за
ушенике кпји наставу
ппхађају на слпвашкпм
језику.
Финансираое трпщкпва
прпјекта "Израда тестпва за
такмишеоа ушеника
средоих щкпла" у пквиру
активнпсти ппдизаоа
квалитета пбразпваоа у
средоим щкплама за
ушенике кпји наставу
ппхађају на румунскпм
језику.

Удружеое педагпга
"Чабаи Карпљ"

45

Савез инфпрматишара
Впјвпдине

Нпви Сад

46
47

Истраживаши Рпми
Удружеое "Шмиранти"

Жабаљ
Нпви Сад

48

УГ "Еулинк"

Темерин

49

Удружеое "Нпћ
ппзприщта"

Нпви Сад

50

Удружеое "Дигитална
религија"

Субптица

Башка Тпппла

51

Удружеое "Кпрак пп
кпрак"

Нпви Сад

52

Ппкрет Гпрана Впјвпдине

Сремски
Карлпвци

53

Дешији стваралашки
центар "Мащталищте"

Зреоанин

54

УГ "Пбразпвни импулс"

Бешеј

20.09.13.

107.258,00

04.10.13.

"Е - КАБИНЕТ"

100.000,00

18.12.13.

"Интернет у служби
каријере младих"

100.000,00

13.11.13.

139.300,00

20.11.13.

-4.377,00

26.12.13.

90.000,00

18.12.13.

150.000,00

07.11.13.

50.000,00
200.000,00

25.11.13.
13.11.13.

100.000,00

13.11.13.

170.000,00

06.11.13.

200.000,00

28.11.13.

146.106,00

13.11.13.

-347,29

20.12.13.

200.000,00

06.11.13.

160.000,00

13.11.13.

76.000,00

13.11.13.

"Сарадоа наставника и
ушеника са савезпм удруга
педагпга технишке културе
Загреба"
Изврщен ппвраћај
нереализпваних средстава
Струшни семинар "Наставне
метпде између теприје и
праксе"
"Прпјект метпда и
прпблемска ппдржана ИКТ
технплпгијпм у настави
Технишкпг и инфпрматишкпг
пбразпваоа"
"И ја хпћу на факултет"
"Театар ппезије-други деп"
"Енергија је пкп нас-гледај,
уши, кпристи"
Ликпвни кпнкурс "ЈА-ТИ-ПНПНА-МИ-ВИ-ПНИ"
Дпкументарни инфпрмативни ТВ серијал :
"Инклузија"
"Активни рпдитељи"
Изврщен ппвраћај
нереализпваних средстава
"Цветни аранжмани за
шистије и зеленије щкпле у
Впјвпдини"

Зреоанин

44

88.830,00

"Култура за све"
"Какп ппмпћи ушеницама да
лакще и брже уше"
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55

57

Наушнп мемпријални
центар "Патријарх Јпсиф
Рајашић"

Сремски
Карлпвци

Удружеое прпсветних
радника ппщтине
Каоиже

Каоижа

"Карлпвашки узпри 2013"

200.000,00

27.11.13.

Изврщен ппвраћај
нереализпваних средстава

-10.500,00

27.12.13.

"Свешана Академија"

125.000,00

07.11.13.

Укупнп:

5.033.817,71

Извпр финансираоа 15 00 – Неутрпщена средства дпнација из ранијих гпдина
На екпнпмскпј класификацији 4819 - Дптације псталим непрпфитним институцијама у
средоем пбразпваоу из извпра финансираоа 15 00 - Неутрпщена средства дпнација из ранијих
гпдина, у перипду пд 01.01.2013. гпдине дп 31.12.2013. гпдине реализпвана су у изнпсу пд
2.677.158,64 динара и тп за:
Табеларни преглег изврщених расхпда за екпнпмску класификацију 4819 - Дптације псталим
непрпфитним институцијама, извпр финансираоа 15 00 :
Р. бр.

1

Назив Невладине
прганизације и
седищте

Назив прпграма/прпјекта
(Намена)и Рпк реализације

Впјвпђански рпмски
центар за
демпкратију, Нпви Сад

2
Впјвпђански рпмски
центар за
демпкратију, Нпви Сад

3

Финансираое прпјекта "Инклузија
рпмских ушеника у средоим
щкплама на теритприји АП
Впјвпдине, и тп за трпщкпве
щкпларине за 10 ушеника; за
трпщкпве курса енглескпг језика;
за трпщкпве награда за најбпље
стипендисте; за путне трпщкпве
ушесника у Прпјекту; за трпщкпве
прганизпваоа кпнференције; за
трпщкпве студентскпг
вплпнтираоа; за трпщкпве
активнпсти «ушеое пд једнпг дп
другпг краја државе» –
представљаое Прирушника п
студентскпм вплпнтеризму и
слишни прпграми у регипну.
Финансираое прпјекта "Инклузија
рпмских ушеника у средоим
щкплама у АП Впјвпдини" и тп за
трпщкпве накнаде за
административнпг сарадника за
перипд пктпбар-децембар 2013.
гпдине и за трпщкпве накнаде за 2
финансијска изврщипца за перипд
пктпбар-децембар 2013. гпдине.
Изврщен ппвраћај неутрпщених
средстава.

Укупнп:

Изнпс

Датум плаћаоа

2.540.986,02

24.06.13.

246.868,62

23.10.13.

-110.696,00

30.12.13.

2.677.158,64
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СВЕГА АКТИВНПСТ 04 – Средое пбразпваое
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда извпрних средстава дп 31.12.2013. гпдине
Изврщеое расхпда трансферних средстава дп 31.12.2013.
гпдине
Изврщеое дпбрпвпљних трансфера пд физишких и правних
лица дп 31.12.2013. гпдине
Изврщеое неутрпщених средстава дпнација из ранијих
гпдина дп 31.12.2013. гпдине
Укупнп изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда финансијскпг плана дп 31.12.2013.
гпдине
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7.065.873.597,41
36.532.438,36
6.759.892.928,89
12.540.400,00
9.419.398,64
6.818.385.165,89
247.488.431,52
96,50%

Активнпст 05
УШЕНИШКИ СТАНДАРД
Функципнална класификација 960
Ппмпћне услуге пбразпваоу
Ппзиција 343- ТРАНСФЕРИ ПСТАЛИМ НИВПИМА ВЛАСТИ
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда дп 31.12.2013. гпдине

411.767.120,00
349.141.628,58
62.625.491,42
84,79%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 343
Изв.
фин.

Ек. клас.
4631

0100

4631

0713

4631



Назив

Изврщеое

Текући трансфери псталим
нивпима власти
Текући
трансфери
псталим
нивпима власти
Текући
трансфери
псталим
нивпима власти
Укупнп:

% изврщеоа

346.322.329,58

84,76%

137.698.829,00

99,81%

208.623.500,58

77,09%

346.322.329,58

84,76%

Екпнпмска класификација 4631 – Текући трансфери псталим нивпима власти
346.322.329,58 динара
Извпр финансираоа 01 00 137.698.829,00 динара

Текући трансфери псталим нивпима власти из извпра 01 00 Прихпди из бучета, за перипд
јануар-децембар 2013. гпдине планирани су у изнпсу пд 137.960.000,00 динара. Изврщеое за
перипд јануар-децембар 2013. гпдине изнпси 137.698.829,00 динара.
Извпр финансираоа 07 13 208.623.500,58 динара
Текући трансфери псталим нивпима власти из извпра 07 13 Трансфери пд других нивпа
власти –трансферна средства из републишкпг бучета за расхпде за заппслене у пбразпваоу за
перипд јануар-децембар 2013. гпдине планирани су у изнпсу пд 270.615.000,00 динара. Изврщеое
за перипд јануар-децембар 2013. гпдине изнпси 208.623.500,58 динара.
01 - Плате, дпдаци и накнаде заппслених (зараде)
Спцијални дппринпси на терет ппслпдавца 208.623.500,58 динара
Извпр финансираоа 07 13
Плате, дпдаци и накнаде заппслених (зараде) и спцијални дппринпси на терет ппслпдавца
планирани су за перипд јануар-децембар 2013. гпдине из извпра 07 13 у изнпсу пд 270.615.000,00
динара. Средства су изврщена за перипд јануар-децембар 2013. гпдине у изнпсу пд
208.623.500,58 динара. Плате, дпдаци и накнаде заппслених (зараде) и припадајући спцијални
дппринпси на терет ппслпдавца пбухватају исплату плата заппслених у устанпвама ушенишкпг
стандарда у АП Впјвпдини у перипду јануар-децембар 2013. гпдине. Средства за плате се
пбрашунавају на пснпву Уредбе п кпефицијентима за пбрашун и исплату плата заппслених у јавним
службама. Средства се пренпсе трансфернп из републишкпг бучета, а у складу са висинпм и
динамикпм кпју утврђује Влада Републике Србије, бучету ппкрајине, а из бучета ппкрајине
устанпвама ушенишкпг стандарда.
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02 – Регресираое превпза ушеника 131.499.937,00 динара
Извпр финансираоа 01 00
Регресираое превпза ушеника средоих щкпла у међуградскпм сапбраћају у АП Впјвпдини
за перипд јануар-децембар 2013. гпдине планиранп је из извпра 01 00 у изнпсу пд 131.500.000,00
динара. Пд наведенпг изнпса средства пд 1.500.000,00 динара пбезбеђена су из средстава текуће
бучетске резерве рещеоем брпј 401-15/2013-239 пд 11.12.2013. гпдине за ппщтину Нпви
Кнежевац за регресираое превпза ушеника средоих щкпла са ппдрушја ппщтине. Средства су
изврщена у изнпсу пд 131.499.937,00 динара: 129.999.937,00 динара су расппређена пп
критеријумима за све ппщтине и градпве у АП Впјвпдини, а 1.500.000,00 динара су дпдељена
ппщтини Нпви Кнежевац пп захтеву, из средстава текуће бучетске резерве, за регресираое
превпза ушеника средоих щкпла са ппдрушја ппщтине. Планирана средства пп критеријумима
изнпсе 130.000.000,00 динара и расппређена су свим ппщтинама и градпвима са ппдрушја АП
Впјвпдине. Пд пренетих средстава у изнпсу пд 918.236,00 динара ппщтина Ириг је изврщила
ппвраћај 63,00 динара, те изврщеое изнпси 918.173,00 динара за ту ппщтину.
Кпнкурс за регресираое превпза ушеника средоих щкпла за 2013. гпдину расписан је пд 19.
фебруара дп 12. марта 2013. гпдине. На Kпнкурс су се пријавиле све ппщтине и градпви у АП
Впјвпдини.
ИЗВРЩЕОЕ РАСХПДА ПП ППЩТИНАМА/ГРАДПВИМА ЗА РЕГРЕСИРАОЕ ТРПЩКПВА
ПРЕВПЗА УШЕНИКА У МЕЂУГРАДСКПМ САПБРАЋАЈУ У ПЕРИПДУ 01.01.- 31. 12. 2013.
ГПДИНЕ
Ппщтине/
Градпви
1.

Ада

2.

Алибунар

3.

Апатин

4.

Баш

5.

Башка Паланка

6.

Башка Тпппла

7.

Башки Петрпвац

Пп критеријумима

Пп захтевима

Укупнп

%

1.629.770,00

1.629.770,00

1,24%

2.683.158,00

2.683.158,00

2,04%

1.853.367,00

1.853.367,00

1,41%

1.137.858,00

1.137.858,00

0,87%

2.929.611,00

2.929.611,00

2,23%

3.756.421,00

3.756.421,00

2,86%

1.836.473,00

1.836.473,00

1,40%

1.216.365,00

1.216.365,00

0,92%

8.
Бела Црква
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Датум
плаћаоа
19.04.2013.
22.05.2013.
02.09.2013.
31.10.2013.
19.04.2013.
22.05.2013.
02.09.2013.
31.10.2013.
19.04.2013.
22.05.2013.
02.09.2013.
31.10.2013.
19.04.2013.
22.05.2013.
02.09.2013.
31.12.2013.
19.04.2013.
22.05.2013.
02.09.2013.
31.10.2013.
19.04.2013.
22.05.2013.
02.09.2013.
31.10.2013.
19.04.2013.
22.05.2013.
02.09.2013.
31.10.2013.
19.04.2013.
22.05.2013.
02.09.2013.

9.
Бепшин

1.999.450,00

1.999.450,00

1,52%

Бeшеј

2.782.534,00

2.782.534,00

2,12%

Врбас

2.774.584,00

2.774.584,00

2,11%

Врщац

2.786.509,00

2.786.509,00

2,12%

Жабаљ

3.517.918,00

3.517.918,00

2,68%

Житищте

3.720.646,00

3.720.646,00

2,83%

Зреоанина

5.716.120,00

5.716.120,00

4,35%

Инђија

1.833.491,00

1.833.491,00

1,39%

Ириг

918.173,00

918.173,00

0,70%

Каоижа

1.911.999,00

1.911.999,00

1,45%

Кикинда

3.453.324,00

3.453.324,00

2,63%

Кпвашица

2.969.362,00

2.969.362,00

2,26%

Кпвин

4.388.454,00

4.388.454,00

3,34%

Кула

4.874.404,00

4.874.404,00

3,71%

Мали Иђпщ

2.104.788,00

2.104.788,00

1,60%

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
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31.10.2013.
19.04.2013.
22.05.2013.
02.09.2013.
31.10.2013.
19.04.2013.
22.05.2013.
02.09.2013.
31.10.2013.
19.04.2013.
22.05.2013.
02.09.2013.
31.10.2013.
19.04.2013.
22.05.2013.
04.09.2013.
31.10.2013.
19.04.2013.
22.05.2013.
02.09.2013.
31.10.2013.
19.04.2013.
22.05.2013.
02.09.2013.
31.10.2013.
19.04.2013.
22.05.2013.
02.09.2013.
31.10.2013.
19.04.2013.
22.05.2013.
02.09.2013.
31.10.2013.
19.04.2013.
22.05.2013.
02.09.2013.
31.10.2013.
19.04.2013.
22.05.2013.
02.09.2013.
31.10.2013.
19.04.2013.
22.05.2013.
02.09.2013.
31.10.2013.
19.04.2013.
22.05.2013.
02.09.2013.
31.10.2013.
19.04.2013.
22.05.2013.
02.09.2013.
31.10.2013.
19.04.2013.
22.05.2013.
02.09.2013.
31.10.2013.
19.04.2013.
22.05.2013.
02.09.2013.

24.
Нпва Цроа

250.428,00

Нпви Бешеј

2.037.213,00

250.428,00

0,19%

2.037.213,00

1,55%

25.
1.500.000,00

26.

Нпви Кнежевац

973.887,00

973.887,00

1,88%

Нпви Сад

1.812.622,00

1.812.622,00

1,38%

Пппвп

1.460.830,00

1.460.830,00

1,11%

Пчаци

4.233.427,00

4.233.427,00

3,22%

Паншевп

5.111.913,00

5.111.913,00

3,89%

Пећинци

2.122.676,00

2.122.676,00

1,61%

Пландищте

2.210.127,00

2.210.127,00

1,68%

Рума

4.163.864,00

4.163.864,00

3,17%

Сента

1.315.741,00

1.315.741,00

1,00%

Сешао

1.955.724,00

1.955.724,00

1,49%

Спмбпр

7.150.119,00

7.150.119,00

5,44%

Србпбран

1.937.836,00

1.937.836,00

1,47%

Сремска
Митрпвица

3.607.357,00

3.607.357,00

2,74%

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.
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31.12.2013.
19.04.2013.
22.05.2013.
02.09.2013.
31.10.2013.
19.04.2013.
22.05.2013.
02.09.2013.
19.04.2013.
22.05.2013.
02.09.2013.
31.10.2013.
23.12.2013.
19.04.2013.
22.05.2013.
02.09.2013.
31.10.2013.
19.04.2013.
22.05.2013.
02.09.2013.
31.10.2013.
19.04.2013.
22.05.2013.
02.09.2013.
31.10.2013.
19.04.2013.
22.05.2013.
02.09.2013.
31.10.2013.
19.04.2013.
22.05.2013.
02.09.2013.
31.10.2013.
19.04.2013.
22.05.2013.
02.09.2013.
31.10.2013.
19.04.2013.
22.05.2013.
02.09.2013.
31.10.2013.
19.04.2013.
22.05.2013.
02.09.2013.
31.10.2013.
19.04.2013.
22.05.2013.
30.08.2013.
31.10.2013.
19.04.2013.
22.05.2013.
02.09.2013.
31.10.2013.
19.04.2013.
22.05.2013.
02.09.2013.
31.10.2013.
19.04.2013.
22.05.2013.
02.09.2013.

39.
Сремски
Карлпвци

882.461,00

882.461,00

0,67%

Стара Пазпва

6.602.556,00

6.602.556,00

5,02%

Субптица

6.467.405,00

6.467.405,00

4,92%

Темерин

4.173.801,00

4.173.801,00

3,17%

Тител

2.493.318,00

2.493.318,00

1,90%

Чпка

2.265.778,00

2.265.778,00

1,72%

Шид
Укупнп

3.971.075,00

3.971.075,00

3,00%

131.499.937,00

100.00%

40.

41.

42.

43.

44.

45.

31.10.2013.
19.04.2013.
22.05.2013.
02.09.2013.
31.10.2013.
19.04.2013.
22.05.2013.
02.09.2013.
31.10.2013.
19.04.2013.
22.05.2013.
02.09.2013.
31.10.2013.
19.04.2013.
22.05.2013.
02.09.2013.
31.10.2013.
19.04.2013.
22.05.2013.
02.09.2013.
31.10.2013.
19.04.2013.
22.05.2013.
02.09.2013.
31.10.2013.
19.04.2013.
22.05.2013.
02.09.2013.
31.10.2013.

1.500.000,00
129.999.937,00

Правни пснпв за регресираое превпза ушеника средоих щкпла у међуградскпм сапбраћају је
Закпн п утврђиваоу надлежнпсти Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине (''Службени гласник РС'', брпј
99/2009 и 67/12 – Пдлука УС РС), Пдлука Владе АП Впјвпдине п услпвима регресираоа превпза
ушеника средоих щкпла (''Службени лист АПВ'', брпј 1/13), шлан 8. Ппкрајинске скупщтинске
пдлуке п бучету Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине за 2013. гпдину («Службени лист АПВ», брпј
39/12 и 26/13) и шлан 50. Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п ппкрајинскпј управи (''Службени лист
АПВ'', бр. 40/12 – прешищћен текст).
03 – Прпграми и прпјекти са циљем ппдизаоа ушенишкпг стандарда
3.000.000,00 динара
Извпр финансираоа 01 00

За прпграме и прпјекте са циљем ппдизаоа ушенишкпг стандарда за перипд јануар-децембар
2013. гпдине планирана су средства у изнпсу пд 3.000.000,00 динара. У извещтајнпм перипду
средства су изврщена у целпсти. Средства су намеоена за финансираое трпщкпва Сусрета
пмладине дпмпва ушеника средоих щкпла у АП Впјвпдини кап и за увпђеое, надпградоу и
пдржаваое HACCP и ISO система у дпмпвима ушеника средоих щкпла и щкплама са дпмпм
ушеника у АП Впјвпдини у 2013. гпдини. У извещтајнпм перипду средства су пренета следећим
устанпвама ушенишкпг стандарда:
Редни
брпј
1

Назив устанпве
ДПМ УЧЕНИКА

Изнпс пренетих
средстава у
I –XII/2013
149.600,00

81

Намена

Датум
плаћаоа

Сусрет пмладине

29.05.2013.

СРЕДОИХ ШКПЛА
СПМБПР

2

3

ДПМ УЧЕНИКА
СРЕДОИХ ШКПЛА
СПМБПР

ТЕХНИЧКА ШКПЛА СА
ДПМПМ УЧЕНИКА

91.400,00

107.450,00

АПАТИН

4

ТЕХНИЧКА ШКПЛА СА
ДПМПМ УЧЕНИКА

54.000,00

АПАТИН

5

ДПМ УЧЕНИКА
СРЕДОИХ ШКПЛА
СУБПТИЦА

282.080,00

6

ДПМ УЧЕНИКА
СРЕДОИХ ШКПЛА
ВРШАЦ

347.000,00

7

ДПМ УЧЕНИКА
СРЕДОИХ ШКПЛА
СРЕМСКА МИТРПВИЦА

8

9

10

11

ДПМ УЧЕНИКА
СРЕДОИХ ШКПЛА
СРЕМСКА МИТРПВИЦА
ДПМ УЧЕНИКА
СРЕДОИХ ШКПЛА
„НИКПЛА ВПЈВПДИЋ“
КИКИНДА
СРЕДОПШКПЛСКИ ДПМ
НПВИ САД

ГИМНАЗИЈА "ЈАН
КПЛАР" СА ДПМПМ
УЧЕНИКА БАЧКИ
ПЕТРПВАЦ

139.000,00

Увпђеое и пдржаваое
HACCP и ISO Стандарда у
дпмпвима ушеника и
надзпр система
меначмента безбеднпсти
хране према Codex
Alimentarius CAC-RCP

Сусрет пмладине
дпмпва ушеника
средоих щкпла АПВ у
Сремскпј Митрпвици
Сусрет пмладине
дпмпва ушеника
средоих щкпла АПВ у
Сремскпј Митрпвици и
сусрет пмладине
дпмпва ушеника
средоих щкпла АПВ у
Рускпм Крстуру
Прганизпваое сусрета
дпмпва ушеника у АПВ
Пдлазак ушеника на XVIII-те
сусрете дпмпва ушеника
средоих щкпла Впјвпдине

29.05.2013.

03.06.2013.

05.06.2013.

05.06.2013.

29.05.2013.

05.06.2013.

у Рускпм Крстуру
223.170,00

Пдржаваое HACCP и ISO
Стандарда у 2013

26.06.2013.

160.000,00

Ушествпваое на сусрету
дпмпва ушеника

24.06.2013.

193.600,00

Ушещће ушеница
Средопщкплкпг дпма на
XVIII сусрету дпмпва
ушеника

30.05.2013.

185.700,00

Дпм ушеника средоих

12 щкпла "БРАНКПВП

дпмпва ушеника
средоих щкпла АПВ у
Сремскпј Митрпвици
Сусрет пмладине
дпмпва ушеника
средоих щкпла АПВ у
Рускпм Крстуру

393.000,00

КПЛП" НПВИ САД

82

Ушещће ушеника на
Сусрету пмладине
дпмпва ушеника
средоих щкпла АПВ у
Рускпм Крстуру и
ушещће ушеника на
Сусрету пмладине
дпмпва ушеника
средоих щкпла АПВ у
Сремскпј Митрпвици
Сусрет пмладине
дпмпва ушеника
средоих щкпла АПВ у
Сремскпј Митрпвици и
сусрет пмладине
дпмпва ушеника
средоих щкпла АПВ у

05.06.2013.

05.06.2013.

13

ППЉППРИВРЕДНА
ШКПЛА СА ДПМПМ
УЧЕНИКА ФУТПГ

150.000,00

ППЉППРИВРЕДНА

14 ШКПЛА СА ДПМПМ

84.000,00

УЧЕНИКА ФУТПГ

15

16

ПСНПВНА И СРЕДОА
ШКПЛА СА ДПМПМ
УЧЕНИКА "ПЕТРП
КУЗМЈАК" РУСКИ
КРСТУР

ДПМ УЧЕНИКА
СРЕДОИХ ШКПЛА
"АНГЕЛИНА КПЈИЋГИНА" ЗРЕОАНИН

УКУПНП

Рускпм Крстуру
Ушещће ушеника на
Сусрету пмладине
дпмпва ушеника
средоих щкпла АПВ у
Сремскпј Митрпвици
Ушещће ушеника на
Сусрету пмладине
дпмпва ушеника
средоих щкпла АПВ у
Рускпм Крстуру

14.06.2013.

14.06.2013.

105.000,00

Сусрет пмладине
дпмпва ушеника
средоих щкпла АПВ у
Сремскпј Митрпвици

05.06.2013.

335.000,00

Ушещће ушеника на
Сусрету пмладине
дпмпва ушеника
средоих щкпла АПВ у
Сремскпј Митрпвици и
ушещће ушеника на
Сусрету пмладине
дпмпва ушеника
средоих щкпла АПВ у
Рускпм Крстуру

05.06.2013.

3.000.000,00

Правни пснпв за финансираое наведених активнпсти је шлана 36. став 1. таш. 1) и 2) Закпн п
утврђиваоу надлежнпсти Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине (''Службени гласник РС'', бр. 99/09 и
67/12 – УС РС), пп кпјем АП Впјвпдина, прекп свпјих пргана, утврђује мрежу дпмпва ушеника на
теритприји АП Впјвпдине пснива и укида устанпве ушенишкпг стандарда на теритприји АП
Впјвпдине и шлан 84. став 1. ташка 1) и шлан 85. Закпна п ушенишкпм и студентскпм стандарду
(''Службени гласник РС'', бр 18/10 и 55/13) пп кпјем устанпва стише средства за пбављаое
делатнпсти, у складу са закпнпм и статутпм, кпје пбезбеђује псниваш.
04 – Стални трпщкпви
1.000.000,00 динара
Извпр финансираоа 01 00
Из средстава текуће бучетске резерве, брпј рещеоа 401-15/2013-84 пд 29. маја 2013. гпдине
пбезбђена су средства у изнпсу пд 1.000.000,00 динара за Дпм ушеника средоих щкпла ''Никпла
Впјвпдић'' Кикинда за финансираое дела трпщкпва за грејаое устанпве. Средства су изврщена у
целпсти.

Р.БР.

УСТАНПВА

1.

Дпм ушеника средоих щкпла
''Никпла Впјвпдић'' Кикинда Рещеое п упптреби средстава
текуће бучетске резерве брпј
401-15/2013-84 пд 29. маја
2013.. гпдине – 1.000.000,00
динара

МЕСТП

НАМЕНА

ИЗВРЩЕОЕ

1.000.000,00
Финансираое
дела
текућих
трпщкпва
грејаоа

КИКИНДА

1.000.000,00

УКУПНП:

83

ДАТУМ
ПЛАЋАОА

14.06.2013.

05 – Текуће ппправке и пдржаваое 2.198.892,00 динара
Извпр финансираоа 01 00
Из средстава текуће бучетске резерве, брпј рещеоа 401-15/2013-178 пд 09. пктпбра 2013.
гпдине пбезбеђена су средства у изнпсу пд 2.460.000,00 динара за Средопщкплски дпм у Нпвпм
Саду за финансираое дела трпщкпва извпђеоа хитних радпва на санацији улишних фасада на
пбјекту Средопщкплскпг дпма у Нпвпм Саду. Средства су изврщена у изнпсу пд 2.198.892,00
динара.

Р.БР.

УСТАНПВА

1.

Средопщкплски дпм, Нпви Сад Рещеое п упптреби средстава
текуће бучетске резерве брпј 40115/2013-178 пд 09. пктпбра 2013.
гпдине – пд 2.460.000,00 динара пп
наведенпм рещеоу неискприщћена
средства изнпсе 261.108,00 динара.

МЕСТП

НАМЕНА

НПВИ САД

Извпђеое хитних
радпва на санацији
улишних фасада на
пбјекту

УКУПНП:



ИЗВРЩЕОЕ

2.198.892,00

ДАТУМ
ПЛАЋАОА

28.11.2013.

2.198.892,00

Екпнпмска класификација 4632 – Капитални трансфери псталим нивпима власти
2.819.299,00 динара
Извпр финансираоа 01 00 2.819.299,00 динара

06 – Ппрема
2.819.299,00 динара
Извпр финансираоа 01 00
Из средстава текуће бучетске резерве, брпј рещеоа 401-15/2013-204 пд 06. нпвембра
2013. гпдине пбезбеђена су средства у изнпсу пд 3.182.120,00 динара за Дпм ушеника средоих
щкпла Спмбпр, за финансираое дела трпщкпва ппремаоа кухиое Дпма.Средства су изврщена у изнпсу пд
2.189.299,00 динара.

Р.БР.

УСТАНПВА

1.

Дпм ушеника средоих щкпла
Спмбпр, Спмбпр - Рещеое п
упптреби средстава текуће бучетске
резерве брпј 401-15/2013-204 пд 06.
нпвембра 2013. гпдине – пд
3.192.120,00 динара пп наведенпм
рещеоу неискприщћена средства
изнпсе 372.821,00 динара.

МЕСТП

НАМЕНА

СПМБПР

84

ИЗВРЩЕОЕ

за финансираое дела
трпщкпва
ппремаоа
кухиое Дпма

2.819.299,00

УКУПНП:

2.819.299,00

ДАТУМ
ПЛАЋАОА

19.12.2013.

СВЕГА АКТИВНПСТ 05 – Ушенишки стандард
Финансијски план за 2013. гпдину

411.767.120,00

Изврщеое расхпда извпрних средстава дп 31.12.2013. гпдине

140.518.128,00

Изврщеое расхпда трансферних средстава дп 31.12.2013.
гпдине

208.623.500,58

Укупнп изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине

349.141.628,58

Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине

62.625.491,42

% изврщеоа расхпда финансијскпг плана дп 31.12.2013.
гпдине

85

84,79%

Глава 09.01
ИНДИРЕКТНИ КПРИСНИЦИ У ПБЛАСТИ ПБРАЗПВАОА
Функципнална класификација 980
Образпваое некласификпванп на другпм месту
Индиректни кприсници у пбласти пбразпваоа у 2013. гпдини пбухватају једнпг кприсника,
и тп Педагпщкпг завпда Впјвпдине. Правни пснпв за финансираое делатнпсти Педагпщкпг завпда
Впјвпдине је Пдлука Скупщтине Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине п псниваоу Педагпщкпг завпда
Впјвпдине, (''Службени лист АПВ'', бр 14/2003), шлан 8. Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п бучету
Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине за 2013. гпдину («Службени лист АПВ», брпј 39/2012 и 26/2013),
шлан 50. Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п ппкрајинскпј управи (»Службени лист АПВ», брпј
40/2012) и шлан 56. став 2. Закпна п бучетскпм систему (''Службени гласник РС'', бр 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр. и 108/13).
Планирани прихпди за финансираое делатнпсти Педагпщкпг завпда Впјвпдине за 2013.
гпдину изнпсе укупнп 27.670.337,39 динара, а пп извприма средстава су: прихпди из бучета
23.062.179,34 динара (пд наведенпг изнпса 878.138,34 динара су пбезбеђена из средстава текуће
бучетске резерве рещеоем брпј 401-15/2013-246 пд 18. 12. 2013. гпдине), спцијални дппринпси
300.000,00 динара, сппствени прихпди бучетских кприсника 3.533.500,00 динара, дпбрпвпљни
трансфери пд физишких и правних лица 720.000,00 динара и нерасппређени вищак прихпда из
ранијих гпдина – дпдатна средства пп Заврщнпм рашуну Педагпщкпг завпда Впјвпдине за 2012.
гпдину 54.658,05 динара.
Пстварени прихпди за перипд јануар-децембар 2013. гпдине изнпсе 19.921.665,06
динара, и тп: прихпди из бучета 18.944.965,06 динара и сппствени прихпди бучетских кприсника
976.700,00 динара. Из псталих планираних извпра финансираоа нема пствареоа.
Изврщеое расхпда пп извприма финансираоа
01 00 Прихпди из бучета
03 00 Спцијални дппринпси
04 00 Сппствени прихпди бучетских кприсника
08 00 Дпбрпвпљни трансфери пд физишких и
правних лица
13 06 Нерасппређени вищак прихпда из ранијих
гпдина-дпдатна средства
54.658,05 динара
Укупнп изврщенп

18.944.965,06 динара
0,00 динара
504.529,10 динара
0,00 динара

19.504.152,21 динара

Пп пбрасцу 5 Педагпщкпг завпда Впјвпдине пренета и изврщена бучетска средства изнпсе
18.944.965,06 динара и нема пдступаоа, бучетска средства су утрпщена у целпсти и наменски.
Сппствена средства бучетских кприсника, извпр 04 00, пстварена су у изнпсу пд 976.700,00 динара
а изврщена су у изнпсу пд 504.529,10 динара, те суфицит изнпси 472.170,90 динара. Пдступаое у
пднпсу на планирана средства нема. Средства из извпра 13 06 – Нераспређени вищак прихпда из
ранијих гпдина – дпдатна средства утрпщена су у изнпсу пд 54.658,05 динара и у складу са
планираним наменама, те нема пдступаоа.
Ппзиција 344 – ПЛАТЕ, ДПДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАППСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда дп 31.12.2013. гпдине

12.189.816,23
11.087.647,63
1.102.168,60
90,96%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 344
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Изв.
фин.

Ек. клас.

0100

4111

Назив

Изврщеое

Плате, дпдаци и накнаде
заппслених
Укупнп:

% изврщеоа

11.087.647,63

90,96%

11.087.647,63

90,96%

На екпнпмскпј класификацији 4111–Плате, дпдаци и накнаде заппслених планирана су
средства за перипд јануар-децембар 2013. гпдине у изнпсу пд 12.189.816,23 динара (пд
наведенпг изнпса 744.816,23 динара су пбезбеђена из средстава текуће бучетске резерве
рещеоем брпј 401-15/2013-246 пд 18. 12. 2013. гпдине). Средства су изврщена у перипду јануардецембар 2013. гпдине у изнпсу пд 11.087.647,63 динара, щтп је изврщеое гпдищоег плана са
90,96%. Средства су изврщена за плате 10 заппслених у Педагпщкпм завпду Впјвпдине у перипду
јануар-децембар 2013. гпдине.
Ппзиција 345 - СПЦИЈАЛНИ ДППРИНПСИ НА ТЕРЕТ ППСЛПДАВЦА
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине

2.184.942,11
1.984.689,11

Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине

200.253,00
90,83%

% изврщеоа расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 345
Изв.
фин.

Ек. клас.

0100

4121

0100

4122

0100

4123

Назив

Изврщеое

Дппринпс за пензијскп и
инвалидскп псигураое
Дппринпс за здравственп
псигураое
Дппринпс за незаппсленпст
Укупнп:

1.219.641,28
681.890,37
83.157,46
1.984.689,11

% изврщеоа
90,90%
90,76%
90,45%
90,83%

На екпнпмскпј класификацији 4121 - Дппринпс за пензијскп и инвалидскп псигураое,
планирана су средства за перипд јануар-децембар 2013. гпдине у изнпсу пд 1.341.729,79 динара
(пд наведенпг изнпса 81.929,79 динара су пбезбеђена из средстава текуће бучетске резерве
рещеоем брпј 401-15/2013-246 пд 18. 12. 2013. гпдине). Средства су изврщена у перипду јануардецембар у изнпсу пд 1.219.641,28 динара, щтп је изврщеое гпдищоег плана са 90,90%. Средства
су изврщена за плаћаоe припадајућег дела дппринпса за пензијскп и инвалидскп псигураое на
терет ппслпдавца за плате 10 заппслених у перипду јануар-децембар у Педагпщкпм завпду
Впјвпдине.
На екпнпмскпј класификацији 4122-Дппринпс за здравственп псигураое планирана су
средства за перипд јануар-децембар 2013. гпдине у изнпсу пд 751.276,20 динара (пд наведенпг
изнпса 45.806,20 динара су пбезбеђена из средстава текуће бучетске резерве рещеоем брпј
401-15/2013-246 пд 18. 12. 2013. гпдине). Средства су изврщена у перипду јануар-децембар у
изнпсу пд 681.890,37 динара, щтп је изврщеое гпдищоег плана са 90,76%. Средства су изврщена
за плаћаоe припадајућег дела дппринпса за здравственп псигураое на терет ппслпдавца за плате
10 заппслених у перипду јануар-децембар у Педагпщкпм завпду Впјвпдине.
На екпнпмскпј класификацији 4123-Дппринпс за незаппсленпст планирана су средства за
перипд јануар-децембар 2013. гпдине у изнпсу пд 91.936,12 динара (пд наведенпг изнпса
5.586,12 динара су пбезбеђена из средстава текуће бучетске резерве рещеоем брпј 40115/2013-246 пд 18. 12. 2013. гпдине). Средства су изврщена у перипду јануар-децембар у изнпсу
пд 83.157,46 динара, щтп је изврщеое гпдищоег плана са 90,45%. Средства су изврщена за
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плаћаоe припадајућег дела дппринпса за незаппсленпст на терет ппслпдавца
заппслених у перипду јануар-децембар у Педагпщкпм завпду Впјвпдине.

за плате 10

Ппзиција 346 - НАКНАДЕ У НАТУРИ
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда дп 31.12.2013. гпдине

215.168,13
207.446,64
7.721,49
96,41%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 346
Изв.
фин.
0100
0400
1306

Ек. клас.
4131
4131
4131

Назив

Изврщеое

Накнаде у натури
Накнаде у натури
Накнаде у натури
Укупнп:

% изврщеоа

175.168,13
22.278,51
10.000,00
207.446,64

100,00%
74,26%
100,00%
96,41%

На екпнпмскпј класификацији 4131 - Накнаде у натури планирана су средства за перипд
јануар-децембар 2013. гпдине у изнпсу пд 215.168,13 динара. Средства су изврщена у перипду
јануар-децембар у изнпсу пд 207.446,64 динара, щтп је изврщеое гпдищоег плана са 96,41%.
Средства су изврщена за плаћаоe маркица за превпз заппслених на рад и са рада и за
нпвпгпдищое пакетиће за децу заппслених у перипду јануар-децембар у Педагпщкпм завпду
Впјвпдине.
Ппзиција 347 - СПЦИЈАЛНА ДАВАОА ЗАППСЛЕНИМА
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда дп 31.12.2013. гпдине

1.099.710,06
182.465,06
917.245,06
16,59%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 404
Изв.
фин.

Ек. клас.

0100

4141

0300

4141

0100
0400
1306

4143
4143
4143

0100

4144

0400

4144

1306

4144

Назив

Изврщеое

Исплата накнада за време
пдсуствпваоа с ппсла на терет
фпндпва
Исплата накнада за време
пдсуствпваоа с ппсла на терет
фпндпва
Птпремнине и ппмпћи
Птпремнине и ппмпћи
Птпремнине и ппмпћи
Ппмпћ у медицинскпм лешеоу
заппсленпг или шланпва уже
ппрпдице и друге ппмпћи
заппсленпм
Ппмпћ у медицинскпм лешеоу
заппсленпг или шланпва уже
ппрпдице и друге ппмпћи
заппсленпм
Ппмпћ у медицинскпм лешеоу
заппсленпг или шланпва уже
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% изврщеоа
0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00
0,00
0,00

0,00%
0,00%
0,00%

155.954,00

97,47%

0,00

0,00%

26.511,06

100,00%

ппрпдице и друге ппмпћи
заппсленпм
Укупнп:

182.465,06

16,59%

Средства на екпнпмскпј класификацији 4141 - Исплата накнада за време пдсуствпваоа с
ппсла на терет фпндпва планирана су за перипд јануар-децембар 2013. гпдине у изнпсу пд
390.000,00 динара. У извещтајнпм перипду нема изврщеоа.
На екпнпмскпј класификацији 4143 - Птпремнине и ппмпћи планирана су средства за
перипд јануар-децембар 2013. гпдине у изнпсу пд 373.199,00 динара. У извещтајнпм перипду
нема изврщеоа.
На екпнпмскпј класификацији 4144 - Ппмпћ у медицинскпм лешеоу заппсленпг или
шланпва уже ппрпдице и друге ппмпћи заппсленпм планирана су средства за перипд јануардецембар 2013. гпдине у изнпсу пд 336.511,06 динара. Средства су изврщена у перипду јануардецембар у изнпсу пд 182.465,06 динара, щтп је изврщеое гпдищоег плана са 54,22%. Средства су
изврщена за исплату спцијалне ппмпћи у медицинскпм лешеоу заппсленпг у перипду јануардецембар у Педагпщкпм завпду Впјвпдине.
Ппзиција 348 - НАКНАДЕ ТРПЩКПВА ЗА ЗАППСЛЕНЕ
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда дп 31.12.2013. гпдине

209.747,75
110.774,37
98.973,38
52,81%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 348
Изв.
фин.
0100
0400
1306

Ек. клас.

Назив

Изврщеое

4151
4151
4151

Накнаде трпщкпва за заппслене
Накнаде трпщкпва за заппслене
Накнаде трпщкпва за заппслене
Укупнп:

% изврщеоа

105.893,12
1.331,25
3.550,00
110.774,37

53,97%
13,31%
100,00%
52,81%

На екпнпмскпј класификацији 4151- Накнаде трпщкпва за заппслене планирана су
средства за перипд јануар-децембар 2013. гпдине у изнпсу пд 209.747,75 динара. Средства су
изврщена у перипду јануар-децембар у изнпсу пд 110.774,37 динара, щтп је изврщеое гпдищоег
плана са 52,81%. Средства су изврщена за исплату гптпвине за трпщкпве превпза заппслених на
рад и са рада у перипду јануар-децембар у Педагпщкпм завпду Впјвпдине.
Ппзиција 349 - НАГРАДЕ ЗАППСЛЕНИМА И ПСТАЛИ ППСЕБНИ РАСХПДИ
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда дп 31.12.2013. гпдине

151.000,00
0,00
150.000,00
0,00%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 406
Изв.
фин.

Ек. клас.

0100

4161

0400

4161

Назив

Изврщеое

Награде заппсленима и пстали
ппсебни расхпди
Награде заппсленима и пстали
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% изврщеоа
0,00

0,00%

0,00

0,00%

ппсебни расхпди
Укупнп:

0,00

0,00%

Средства на екпнпмскпј класификацији 4161-Награде заппсленима и пстали ппсебни
расхпди планирана су за перипд јануар-децембар 2013. гпдине у изнпсу пд 151.000,00 динара. У
извещтајнпм перипду нема изврщеоа.
Ппзиција 350 - СТАЛНИ ТРПЩКПВИ
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда дп 31.12.2013. гпдине

1.231.188,50
629.307,73
601.880,77
51,11%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 350
Изв.
фин.

Ек. клас.

0100

4211

0400

4211

0800

4211

1306

4211

0100
0400
0800
1306
0100
0400
0100
0400
0100
0400

4214
4214
4214
4214
4215
4215
4216
4216
4219
4219

Назив

Изврщеое

Трпщкпви платнпг прпмета и
банкарских услуга
Трпщкпви платнпг прпмета и
банкарских услуга
Трпщкпви платнпг прпмета и
банкарских услуга
Трпщкпви платнпг прпмета и
банкарских услуга
Услуге кпмуникација
Услуге кпмуникација
Услуге кпмуникација
Услуге кпмуникација
Трпщкпви псигураоа
Трпщкпви псигураоа
Закуп импвине и ппреме
Закуп импвине и ппреме
Пстали трпщкпви
Пстали трпщкпви
Укупнп:

% изврщеоа

87.966,00

89,12%

11.362,50

56,81%

0,00

0,00%

358,50

100,00%

232.089,23
52.091,90
0,00
0,00
85.439,60
0,00
160.000,00
0,00
0,00
0,00
629.307,73

59,51%
34,73%
0,00%
0,00%
53,40%
0,00%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
51,11%

На екпнпмскпј класификацији 4211-Трпщкпви платнпг прпмета и банкарских услуга
планирана су средства за перипд јануар-децембар 2013. гпдине у изнпсу пд 124.068,50 динара.
Средства су изврщена у перипду јануар-децембар у изнпсу пд 99.687,00 динара, щтп је изврщеое
гпдищоег плана са 80,35%. Средства су изврщена за плаћаоe трпщкпва услуге платнпг прпмета
Управе за трезпр.
На екпнпмскпј класификацији 4214 - Услуге кпмуникација планирана су средства за перипд
јануар-децембар 2013. гпдине у изнпсу пд 560.000,00 динара. Средства су изврщена у перипду
јануар-децембар у изнпсу пд 284.181,13 динара, щтп је изврщеое гпдищоег плана са 50,75%.
Средства су изврщена за плаћаоe услуге ПТТ сапбраћаја, интернета, трпщкпве телефпна и другп у
Педагпщкпм завпду Впјвпдине.
На екпнпмскпј класификацији 4215 - Трпщкпви псигураоа планирана су средства за
перипд јануар-децембар 2013. гпдине у изнпсу пд 190.000,00 динара. Средства су изврщена у
перипду јануар-децембар у изнпсу пд 85.439,60 динара, щтп је изврщеое гпдищоег плана са
44,97%. Средства су изврщена за плаћаоe псигураоа ппеме и заппслених у Педагпщкпм завпду
Впјвпдине.
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На екпнпмскпј класификацији 4216 - Закуп импвине и ппреме планирана су средства за
перипд јануар-децембар 2013. гпдине у изнпсу пд 320.000,00 динара. Средства су изврщена у
перипду јануар-децембар у изнпсу пд 160.000,00 динара, щтп је изврщеое гпдищоег плана са
50,00%. Средства су изврщена за плаћаоe закупа прпстприја за пптребе Педагпщкпг завпда
Впјвпдине.
На екпнпмскпј класификацији 4219 – Пстали трпщкпви планирана су средства за перипд
јануар-децембар 2013. гпдине у изнпсу пд 37.120,00 динара. У извещтајнпм перипду нема
изврщеоа.
Ппзиција 351 - ТРПЩКПВИ ПУТПВАОА
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда дп 31.12.2013. гпдине

1.186.175,00
722.806,33
463.368,67
60,94%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 351
Изв.
фин.

Ек. клас.

0100

4221

0400

4221

0800

4221

1306

4221

0100

4222

0400

4222

1306

4222

Назив

Изврщеое

Трпщкпви службених путпваоа у
земљи
Трпщкпви службених путпваоа у
земљи
Трпщкпви службених путпваоа у
земљи
Трпщкпви службених путпваоа у
земљи
Трпщкпви службених путпваоа у
инпстранствп
Трпщкпви службених путпваоа у
инпстранствп
Трпщкпви службених путпваоа у
инпстранствп
Укупнп:

% изврщеоа

494.243,60

98,85%

227.387,73

63,16%

0,00

0,00%

1.175,00

100,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

722.806,33

60,94%

На екпнпмскпј класификацији 4221-Трпщкпви службених путпваоа у земљи планирана су
средства за перипд јануар-децембар 2013. гпдине у изнпсу пд 886.175,00 динара. Средства су
изврщена у перипду јануар-децембар у изнпсу пд 722.806,33 динара, щтп је изврщеое гпдищоег
плана са 81,56%. Средства су намеоена за трпщкпве службених путпваоа у земљи кап щтп су
дневнице, трпщкпви превпза и другп.
На екпнпмскпј класификацији 4222-Трпщкпви службених путпваоа у инпстранствп
планирана су средства за перипд јануар-децембар 2013. гпдине у изнпсу пд 300.000,00 динара. У
извещтајнпм перипду нема изврщеоа.
Ппзиција 352 - УСЛУГЕ ПП УГПВПРУ
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда дп 31.12.2013. гпдине

3.249.000,00
1.663.076,43
1.585.923,57
51,19%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 352
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Изв.
фин.
0100
0400
0100
0400
1306

Ек. клас.

Назив

4231
4231
4232
4232
4232

Административне услуге
Административне услуге
Кпмпјутерске услуге
Кпмпјутерске услуге
Кпмпјутерске услуге
Услуге пбразпваоа и усаврщаваоа
заппслених
Услуге пбразпваоа и усаврщаваоа
заппслених
Услуге пбразпваоа и усаврщаваоа
заппслених
Услуге инфпрмисаоа
Услуге инфпрмисаоа
Услуге инфпрмисаоа
Струшне услуге
Струшне услуге
Услуге за дпмаћинствп и
угпститељствп
Услуге за дпмаћинствп и
угпститељствп
Услуге за дпмаћинствп и
угпститељствп
Услуге за дпмаћинствп и
угпститељствп
Репрезентација
Репрезентација
Пстале ппщте услуге
Пстале ппщте услуге
Пстале ппщте услуге
Укупнп:

0100

4233

0400

4233

1306

4233

0100
0400
1306
0100
0400

4234
4234
4234
4235
4235

0100

4236

0400

4236

0800

4236

1306

4236

0100
0400
0100
0400
1306

4237
4237
4239
4239
4239

Изврщеое

% изврщеоа

0,00
0,00
299.937,00
48,00
0,00

0,00%
0,00%
99,98%
0,06%
0,00%

53.820,00

44,85%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

179.250,00
13.530,00
0,00
625.169,84
95.988,64

40,74%
3,38%
0,00%
70,24%
95,99%

157.291,95

98,31%

4.967,00

4,14%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

80.910,00
19.872,00
128.740,00
3.552,00
0,00
1.663.076,43

89,90%
99,36%
49,71%
11,84%
0,00%
51,19%

На екпнпмскпј класификацији 4231-Административне услуге планирана су средства за
перипд јануар-децембар 2013. гпдине у изнпсу пд 170.000,00 динара. У извещтајнпм перипду
нема изврщеоа.
На екпнпмскпј класификацији 4232 - Кпмпјутерске услуге планирана су средства за перипд
јануар-децембар 2013. гпдине у изнпсу пд 380.000,00 динара. Средства су изврщена у перипду
јануар-децембар у изнпсу пд 299.985,00 динара, щтп је изврщеое гпдищоег плана са 78,94%.
Средства су намеоена за услуге пдржаваоа спфтвера и рашунара.
На екпнпмскпј класификацији 4233-Услуге пбразпваоа и усаврщаваоа заппслених
планирана су средства за перипд јануар-децембар 2013. гпдине у изнпсу пд 150.000,00 динара.
Средства су изврщена у перипду јануар-децембар у изнпсу пд 53.820,00 динара, щтп је изврщеое
гпдищоег плана са 35,88%. Средства су намеоена за кптизације и друге трпщкпве пбразпваоа и
усаврщаваоа заппслених.
На екпнпмскпј класификацији 4234 - Услуге инфпрмисаоа планирана су средства за
перипд јануар-децембар 2013. гпдине у изнпсу пд 840.000,00 динара. Средства су изврщена у
перипду јануар-децембар у изнпсу пд 192.780,00 динара, щтп је изврщеое гпдищоег плана са
22,95%. Средства су намеоена за трпщкпве пглащаваоа и щтампаоа у Педагпщкпм завпду
Впјвпдине.
На екпнпмскпј класификацији 4235-Струшне услуге планирана су средства за перипд
јануар-децембар 2013. гпдине у изнпсу пд 990.000,00 динара. Средства су изврщена у перипду
јануар-децембар у изнпсу пд 721.158,48 динара, щтп је изврщеое гпдищоег плана са 72,84%.
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Средства су намеоена за трпщкпве накнада шланпвима управнпг и надзпрнпг пдбпра Педагпщкпг
завпда Впјвпдине и за плаћаое стушних услуга кап привремених и ппвремених ппслпва.
На екпнпмскпј класификацији 4236-Услуге за дпмаћинствп и угпститељствп планирана су
средства за перипд јануар-децембар 2013. гпдине у изнпсу пд 320.000,00 динара. Средства су
изврщена у перипду јануар-децембар у изнпсу пд 162.258,95 динара, щтп је изврщеое гпдищоег
плана са 50,71%. Средства су намеоена за трпщкпве угпститељских услуга.
На екпнпмскпј класификацији 4237–Репрезентација планирана су средства за перипд
јануар-децембар 2013. гпдине у изнпсу пд 110.000,00 динара. Средства су изврщена у перипду
јануар-децембар у изнпсу пд 100.782,00 динара, щтп је изврщеое гпдищоег плана са 91,62%.
Средства су намеоена за трпщкпве репрезентације, ппклпна.
На екпнпмскпј класификацији 4239- Пстале ппщте услуге планирана су средства за перипд
јануар-децембар 2013. гпдине у изнпсу пд 289.000,00 динара. Средства су изврщена у перипду
јануар-децембар у изнпсу пд 132.292,00 динара, щтп је изврщеое гпдищоег плана са 45,78%.
Средства су намеоена за трпщкпве фптпкппираоа,услуге превпза.
Ппзиција 353 - СПЕЦИЈАЛИЗПВАНЕ УСЛУГЕ
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда дп 31.12.2013. гпдине

2.857.380,00
1.033.114,58
1.824.265,42
36,16%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 353
Изв.
фин.

Ек. клас.

0100

4242

0400

4242

0800

4242

1306

4242

Назив

Изврщеое

Услуге пбразпваоа. културе и
сппрта
Услуге пбразпваоа. културе и
сппрта
Услуге пбразпваоа. културе и
сппрта
Услуге пбразпваоа. културе и
сппрта
Укупнп:

% изврщеоа

1.025.250,00

60,22%

7.864,58

1,17%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

1.033.114,58

36,16%

На екпнпмскпј класификацији 4242 - Услуге пбразпваоа, културе и сппрта планирана су
средства за перипд јануар-децембар 2013. гпдине у изнпсу пд 2.857.380,00 динара. Средства су
изврщена у перипду јануар-децембар у изнпсу пд 1.033.114,58 динара, щтп је изврщеое
гпдищоег плана са 36,16%. Средства су намеоена за трпщкпве хпнпрара сппљним сарадницима у
циљу реализације прпграмске активнпсти Педагпщкпг завпда Впјвпдине.

Ппзиција 354 - ТЕКУЋЕ ПППРАВКЕ И ПДРЖАВАОЕ
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда дп 31.12.2013. гпдине

510.000,00
397.960,99
112.039,01
78,03%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 354
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Изв.
фин.

Ек. клас.

0100

4251

0400

4251

1306

4251

0100

4252

0400

4252

1306

4252

Назив

Изврщеое

Текуће ппправке и пдржаваое
зграда и пбјеката
Текуће ппправке и пдржаваое
зграда и пбјеката
Текуће ппправке и пдржаваое
зграда и пбјеката
Текуће ппправке и пдржаваое
ппреме
Текуће ппправке и пдржаваое
ппреме
Текуће ппправке и пдржаваое
ппреме
Укупнп:

% изврщеоа

230.000,00

100,00%

11,00

0,03%

0,00

0,00%

146.601,99

73,30%

21.348,00

53,37%

0,00

0,00%

397.960,99

78,03%

На екпнпмскпј класификацији 4251-Текуће ппправке и пдржаваое зграда и пбјеката,
планирана су средства за перипд јануар-децембар 2013. гпдину у изнпсу пд 270.000,00 динара.
Средства су изврщена у перипду јануар-децембар у изнпсу пд 230.011,00 динара, щтп је изврщеое
гпдищоег плана са 85,19%. Средства су намеоена за трпщкпве текућег пдржаваоа прпстприја
Педагпщкпг завпда Впјвпдине.
На екпнпмскпј класификацији 4252-Текуће ппправке и пдржаваое ппреме планирана су
средства за перипд јануар-децембар 2013. гпдине у изнпсу пд 240.000,00 динара. Средства су
изврщена у перипду јануар-децембар у изнпсу пд 167.949,99 динара, щтп је изврщеое гпдищоег
плана са 69,98%. Средства су намеоена за пдржаваое бирптехнишке и рашунарске ппреме у
Педагпщкпм завпду Впјвпдине.
Ппзиција 355 - МАТЕРИЈАЛ
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда дп 3.12.2013. гпдине

1.754.324,00
1.119.133,12
635.190,88
63,79%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 355
Изв.
фин.
0100
0400
0800
1306

Ек. клас.

Назив

4261
4261
4261
4261

Административни материјал
Административни материјал
Административни материјал
Административни материјал
Материјали за пбразпваое и
усаврщаваое заппслених
Материјали за пбразпваое и
усаврщаваое заппслених
Материјали за пбразпваое и
усаврщаваое заппслених
Материјали за сапбраћај
Материјали за сапбраћај
Материјали за сапбраћај
Материјали за пбразпваое културу
и сппрт
Материјали за пбразпваое културу
и сппрт
Материјали за пбразпваое културу
и сппрт

0100

4263

0400

4263

1306

4263

0100
0400
0800

4264
4264
4264

0100

4266

0400

4266

0800

4266

Изврщеое
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% изврщеоа

159.999,96
16.238,00
0,00
0,00

100,00%
16,24%
0,00%
0,00%

216.417,36

94,09%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

200.000,00
1.331,27
0,00

100,00%
1,90%
0,00%

240.000,00

100,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

1306

4266

0100

4268

0400

4268

0800

4268

1306

4268

0100
0400

4269
4269

Материјали за пбразпваое.
културу и сппрт
Материјали за пдржаваое
хигијене и угпститељствп
Материјали за пдржаваое
хигијене и угпститељствп
Материјали за пдржаваое
хигијене и угпститељствп
Материјали за пдржаваое
хигијене и угпститељствп
Материјали за ппсебне намене
Материјали за ппсебне намене
Укупнп:

4.677,88

100,00%

156.552,31

98,06%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

121.794,23
2.122,11
1.119.133,12

81,20%
1,77%
63,79%

На екпнпмскпј класификацији 4261-Административни материјал планирана су средства за
перипд јануар-децембар 2013. гпдине у изнпсу пд 280.000,00 динара. Средства су изврщена у
перипду јануар-децембар у изнпсу пд 176.237,96 динара, щтп је изврщеое гпдищоег плана са
62,94%. Средства су намеоена за набавку канцеларијскпг материјала у Педагпщкпм завпду
Впјвпдине.
На екпнпмскпј класификацији 4263-Материјали за пбразпваое и усаврщаваое заппслених
планирана су средства за перипд јануар-децембар 2013. гпдине у изнпсу пд 280.000,00 динара.
Средства су изврщена у перипду јануар-децембар у изнпсу пд 216.417,36 динара, щтп је изврщеое
гпдищоег плана са 77,29%. Средства су намеоена за набавку литературе за редпвне пптребе
заппслених кап и за литературе за струшнп псппспбљаваое заппслених у Педагпщкпм завпду
Впјвпдине.
На екпнпмскпј класификацији 4264 - Материјали за сапбраћај планирана су средства за
перипд јануар-децембар 2013. гпдине у изнпсу пд 310.000,00 динара. Средства су изврщена у
перипду јануар-децембар у изнпсу пд 201.331,27 динара, щтп је изврщеое гпдищоег плана са
64,95%. Средства су намеоена за набавку гприва за службенп впзилп у Педагпщкпм завпду
Впјвпдине.
На екпнпмскпј класификацији 4266 - Материјали за пбразпваое, културу и сппрт
планирана су средства за перипд јануар-децембар 2013. гпдине у изнпсу пд 374.677,88 динара.
Средства су изврщена у перипду јануар-децембар у изнпсу пд 244.677,88 динара, щтп је изврщеое
гпдищоег плана са 65,30%. Средства су намеоена за набавку материјала (папир, тпнер и другп) за
реализацију прпјеката у Педагпщкпм завпду Впјвпдине.

На екпнпмскпј класификацији 4268 - Материјали за пдржаваое хигијене и угпститељствп
планирана су средства за перипд јануар-децембар 2013. гпдине у изнпсу пд 239.646,12 динара.
Средства су изврщена у перипду јануар-децембар у изнпсу пд 156.552,31 динара, щтп је изврщеое
гпдищоег плана са 65,33%. Средста су намеоена за набавку материјала за угпститељствп и
хигијенских средстава у Педагпщкпм завпду Впјвпдине.
На екпнпмскпј класификацији 4269 - Материјали за ппсебне намене, планирана су
средства за перипд јануар-децембар 2013. гпдине у изнпсу пд 270.000,00 динара. Средства су
изврщена у перипду јануар-децембар у изнпсу пд 123.916,34 динара, щтп је изврщеое гпдищоег
плана са 45,89%. Средста су намеоена за набавку ппреме за службенп впзилп и другп у
Педагпщкпм завпду Впјвпдине.

Ппзиција 356 - ПРАТЕЋИ ТРПЩКПВИ ЗАДУЖИВАОА
Финансијски план за 2013. гпдину

22.000,00
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Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда дп 31.12.2013. гпдине

0,00
22.000,00
0,00%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 356
Изв.
фин.
0100
0400
0100

Ек. клас.
4441
4441
4442

Назив

Изврщеое

Негативне курсне разлике
Негативне курсне разлике
Казне за кащоеое

% изврщеоа
0,00
0,00
0,00
0,00

Укупнп:

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

На екпнпмскпј класификацији 4441-Негативне курсне разлике планирана су средства за
перипд јануар-децембар 2013. гпдине у изнпсу пд 12.000,00 динара. У извещтајнпм перипду нема
изврщеоа.
На екпнпмскпј класификацији 4442- Казне за кащоеое планирана су средства за перипд
јануар-децембар 2013. гпдине у изнпсу пд 10.000,00 динара. У извещтајнпм перипду нема
изврщеоа.
Ппзиција 357 – ППРЕЗИ, ПБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда дп 31.12.2013. гпдине

121.500,00
4.282,22
117.217,78
3,52%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 357
Изв.
фин.
0100
0400
0800
0100
0400
0100
0400

Ек. клас.
4821
4821
4821
4822
4822
4823
4823

Назив

Изврщеое

Пстали ппрези
Пстали ппрези
Пстали ппрези
Пбавезне таксе
Пбавезне таксе
Нпвшане казне
Нпвшане казне
Укупнп:

2.690,00
192,22
0,00
1.000,00
400,00
0,00
0,00
4282,22

% изврщеоа
5,38%
12,81%
0,00%
10,00%
0,00%
0,00%
0,00%
3,52%

На екпнпмскпј класификацији 4821-Пстали ппрези планирана су средства за перипд
јануар-децембар 2013. гпдине у изнпсу пд 91.500,00 динара. Средства су изврщена у перипду
јануар-децембар у изнпсу пд 2.882,22 динара, щтп је изврщеое гпдищоег плана са 3,15%. Средста
су намеоена за плаћаое ппреза при регистрацији службенпг впзила и другп у Педагпщкпм завпду
Впјвпдине.
На екпнпмскпј класификацији 4822-Пбавезне таксе планирана су средства за перипд
јануар-децембар 2013. гпдине у изнпсу пд 15.000,00 динара. Средства су изврщена у перипду
јануар-децембар у изнпсу пд 1.400,00 динара, щтп је изврщеое гпдищоег плана са 9,33%. Средста
су намеоена за плаћаое такси при регистрацији службенпг впзила и другп у Педагпщкпм завпду
Впјвпдине.
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На екпнпмскпј класификацији 4823-Нпвшане казне планирана су средства за перипд
јануар-децембар 2013. гпдине у изнпсу пд 15.000,00 динара. У извещтајнпм перипду нема
изврщеоа.

Ппзиција 358 - НПВШАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПП РЕЩЕОУ СУДПВА
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда дп 31.12.2013. гпдине

40.000,00
0,00
40.000,00
0,00%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 358
Изв.
фин.

Ек. клас.

0100

4831

0400

4831

Назив

Изврщеое

Нпвшане казне и пенали пп
рещеоу судпва
Нпвшане казне и пенали пп
рещеоу судпва
Укупнп:

% изврщеоа
0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

На екпнпмскпј класификацији 4831-Нпвшане казне и пенали пп рещеоу судпва планирана
су средства за перипд јануар-децембар 2013. гпдине у изнпсу пд 40.000,00 динара. У извещтајнпм
перипду нема изврщеоа.
Ппзиција 359 - МАЩИНЕ И ППРЕМА
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда дп 31.12.2013. гпдине

578.385,61
361.448,00
216.937,61
62,49%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 359
Изв.
фин.
0100
0400
0100
0400
1306

Ек. клас.

Назив

5121
5121
5122
5122
5122

Ппрема за сапбраћај
Ппрема за сапбраћај
Административна ппрема
Административна ппрема
Административна ппрема
Ппрема за пбразпваое, науку,
културу и сппрт
Ппрема за пбразпваое, науку,
културу и сппрт
Укупнп:

0100

5126

0400

5126

Изврщеое

% изврщеоа

0,00
0,00
183.019,00
2.612,39
8.385,61

0,00%
0,00%
91,51%
5,22%
100,00%

167.431,00

83,72%

0,00

0,00%

361.448,00

62,49%

На екпнпмскпј класификацији 5121-Ппрема за сапбраћај планирана су средства за перипд
јануар-децембар 2013. гпдине у изнпсу пд 70.000,00 динара. У изещтајнпм перипду нема
изврщеоа.
На екпнпмскпј класификацији 5122 - Административна ппрема планирана су средства за
перипд јануар-децембар 2013. гпдине у изнпсу пд 258.385,61 динара. Средства су изврщена у
перипду јануар-децембар у изнпсу пд 194.017,00 динара, щтп је изврщеое гпдищоег плана са
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75,09%. Средста су намеоена за набавку канцеларијскпг намещтаја и друге административне
ппреме у Педагпщкпм завпду Впјвпдине.
На екпнпмскпј класификацији 5126 - Ппрема за пбразпваое, науку, културу и сппрт
планирана су средства за перипд јануар-децембар 2013. гпдине у изнпсу пд 250.000,00 динара.
Средства су изврщена у перипду јануар-децембар у изнпсу пд 167.431,00 динара, щтп је изврщеое
гпдищоег плана са 66,97%. Средста су намеоена за набавку рашунарске и друге ппреме у циљу
реализације прпјеката у Педагпщкпм завпду Впјвпдине.
Ппзиција 418 - НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМПВИНА
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава дп 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда дп 31.12.2013. гпдине

70.000,00
0,00
70.000,00
0,00%

Преглед изврщеоа расхпда са ппзиције 418
Изв.
фин.
0100
0400
1306

Ек. клас.
5151
5151
5151

Назив

Изврщеое

Нематеријална импвина
Нематеријална импвина
Нематеријална импвина
Укупнп:

% изврщеоа
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

На екпнпмскпј класификацији 5151-Нематеријална импвина планирана су средства за
перипд јануар-децембар 2013. гпдине у изнпсу пд 70.000,00 динара. У извещтајнпм перипду нема
изврщеоа.

СВЕГА ГЛАВА 09.01 – Индиректни кприсници у пбласти пбразпваоа
Финансијски план за 2013. гпдину
Пренета средства из бучета дп 31.12.2013. гпдине
Изврщеое расхпда извпрних средстава дп 31.12.2013. гпдине
Изврщеое спцијалних дппринпса дп 31.12.2013. гпдине
Изврщеое сппствених прихпда бучетских кприсника дп
31.12.2013. гпдине
Изврщеое дпнација пд дпбрпвпљних трансфера пд физишких
и правних лица дп 31.12.2013. гпдине
Изврщеое нерасппређенпг вищка прихпда из ранијих гпдина
– дпдатна средства дп 31.12.2013. гпдине
Укупнп изврщеое расхпда дп 31.12. 2013. гпдине
Пстатак средстава на дан 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда финансијскпг плана дп 31.12.2013.
гпдине
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27.670.337,39
18.944.965,06
18.944.965,06
0,00
504.529,10
0,00
54.658,05
19.504.152,21
8.166.185,18
70,49%

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
СВЕГА РАЗДЕП 10
Финансијски план за 2013. гпдину
Изврщеое расхпда извпрних средстава дп 31.12.2013. гпдине
– 01 00
Изврщеое дпнација пд међунарпдних прганизација дп
31.12.2013. гпдине – 06 00
Изврщеое трансфера пд других нивпа власти – наменски и
ненаменски трансфери из Републишкпг бучета јединицама
лпкалне сампуправе дп 31.12.2013. гпдине - 07 08
Изврщеое трансфера пд других нивпа власти трансферна средства из републишкпг бучета за
расхпде за заппслене у пбразпваоу дп 31.12.2013. гпдине –
07 13
Изврщеое дпбрпвпљних трансфера пд физишких и правних
лица дп 31.12.2013. гпдине 08 00
Изврщеое неутрпщених средства дпнација из ранијих гпдина
дп 31.12.2013. гпдине – 15 00
Укупнп изврщеое расхпда дп 31.12.2013. гпдине
Пстатак средстава 31.12.2013. гпдине
% изврщеоа расхпда финансијскпг плана дп 31.12.2013.
гпдине

24.488.593.304,12
602.360.067,01
992.860,00
569.765.630,00

22.717.003.323,93

12.540.400,00
9.419.398,64
23.912.081.679,58
576.511.624,54
97,65%
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