
 

 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 
 

Покрајински секретаријат за  
привреду и туризам 
 

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад 
Т: +381 21 487 46 10 F: +381 21 557 001 
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 БРОЈ: 144-402-21-1/2017 

 

ДАТУМ: 10.07.2017. године 

   

На основу члана 2. тачка 3., члана 28., члана 41. и члана 50. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/203, 

63/2013 – исправка, 108/2013 и 142/2014, 68/2015, 103/2015 и 99/2016) и члана  13. 

Покрајинске скупштинске одлуке o ребалансу буџетa Аутономне покрајине Војводине за 2017. 

годину („Службени лист АП Војводине“ 29/2017) покрајински секретар за привреду и туризам 

доноси: 

 

 

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ  

ЗА 2017. ГОДИНУ  

 

I ПРИХОД, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА  

Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година по Покрајинској 

скупштинској одлуци о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2017. годину за 

раздео 15 су: 

 

 

Редни 

број 

Шифра 

(ознака 

извора 

финасирања) 

Расходи и 

издаци из 

прихода, 

примања и 

пренетих 

неутрошених 

средстава 

Расходи и 

издаци из 

додатних 

средстава 

 

Назив извора финансирања 

1. 01 00 729.057.193,20  Приходи из буџета 

2. 01 02 14.781.895,64  Приходи из буџета – накнаде и други приходи 

по посебним законима 

3. 07 10 3.299.919,17  Трансфери од других нивоа власти – трансфери 

из републичког буџета за поверене послове 

 У К У П Н О 

 

747.139.008,01   

 

II ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

 

Распоред расхода и издатака Покрајинског секретаријата за привреду  и туризам утврђених 

Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџетa Аутономне Покрајине Војводине за 

2017. годину у укупном износу од 747.139.008,01 динара приказан је у следећој табели: 
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Расходи и издаци из
прихода, примања и

пренетих

неутрошених
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издаци из 
додатних

средстава
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15 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
1500 Покрајински секретаријат за привреду и туризам

Програм 0606 Подршка раду органа јавне управе

Програмска

активност 1009
Безбедност и здравље на раду

412 Општи послови по питању рада

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.672.000,00 1.672.000,00423

4232 Компјутерске услуге 144.000,00 144.000,00

01 00 144.000,00 144.000,00Приходи из буџета

4235 Стручне услуге 1.184.000,00 1.184.000,00

01 00 1.184.000,00 1.184.000,00Приходи из буџета

4239 Остале опште услуге 344.000,00 344.000,00

01 00 344.000,00 344.000,00Приходи из буџета

МАТЕРИЈАЛ 8.067.000,00 8.067.000,00426

4261 Административни материјал 8.067.000,00 8.067.000,00

01 00 8.067.000,00 8.067.000,00Приходи из буџета

9.739.000,00 0,00 9.739.000,00

Извори финансирања за функцију 412

01 00 Приходи из буџета 9.739.000,00 9.739.000,00

Укупно за функцију  412

Укупно за програмску активност 1009 9.739.000,00 0,00 9.739.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1009

01 00 Приходи из буџета 9.739.000,00 9.739.000,00

Укупно за програм Подршка раду органа јавне управе 9.739.000,00 0,00 9.739.000,00

Извори финансирања за програм Подршка раду органа јавне управе

01 00 Приходи из буџета 9.739.000,00 9.739.000,00
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неутрошених
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додатних
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Програм 0703 Телекомуникације и информационо друштво

Програмска

активност 1001
Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва

460 Комуникације

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ

24.386.480,09 24.386.480,09463

4632 Капитални трансфери осталим нивоима
власти

24.386.480,09 24.386.480,09

01 00 9.604.584,45 9.604.584,45Приходи из буџета

01 02 14.781.895,64 14.781.895,64Приходи из буџета - накнаде и други приходи
по посебним законима

24.386.480,09 0,00 24.386.480,09

Извори финансирања за функцију 460

01 00
01 02

Приходи из буџета
Приходи из буџета - накнаде и други приходи
по посебним законима

9.604.584,45
14.781.895,64

9.604.584,45
14.781.895,64

Укупно за функцију  460

Укупно за програмску активност 1001 24.386.480,09 0,00 24.386.480,09

Извори финансирања за програмску активност 1001

01 00
01 02

Приходи из буџета
Приходи из буџета - накнаде и други приходи
по посебним законима

9.604.584,45
14.781.895,64

9.604.584,45
14.781.895,64

Укупно за програм Телекомуникације и информационо друштво 24.386.480,09 0,00 24.386.480,09

Извори финансирања за програм Телекомуникације и информационо друштво

01 00

01 02

Приходи из буџета

Приходи из буџета - накнаде и други приходи
по посебним законима

9.604.584,45

14.781.895,64

9.604.584,45

14.781.895,64

Програм 0802 Уређење система рада и радно правних односа

Програмска

активност 1001
Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини

412 Општи послови по питању рада

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 8.000.000,00 8.000.000,00465

4651 Остале текуће дотације и трансфери 8.000.000,00 8.000.000,00

01 00 8.000.000,00 8.000.000,00Приходи из буџета

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00

Извори финансирања за функцију 412

01 00 Приходи из буџета 8.000.000,00 8.000.000,00

Укупно за функцију  412

Укупно за програмску активност 1001 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001

01 00 Приходи из буџета 8.000.000,00 8.000.000,00

Укупно за програм Уређење система рада и радно правних односа 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00

Извори финансирања за програм Уређење система рада и радно правних односа

01 00 Приходи из буџета 8.000.000,00 8.000.000,00
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Програм 0803 Активна политика запошљавања

Програмска

активност 1001
Активна политика запошљавања у АП Војводини

412 Општи послови по питању рада

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА

143.500.000,00 143.500.000,00454

4541 Текуће субвенције приватним предузећима 143.500.000,00 143.500.000,00

01 00 143.500.000,00 143.500.000,00Приходи из буџета

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

15.000.000,00 15.000.000,00481

4819 Дотације осталим непрофитним
институцијама

15.000.000,00 15.000.000,00

01 00 15.000.000,00 15.000.000,00Приходи из буџета

158.500.000,00 0,00 158.500.000,00

Извори финансирања за функцију 412

01 00 Приходи из буџета 158.500.000,00 158.500.000,00

Укупно за функцију  412

Укупно за програмску активност 1001 158.500.000,00 0,00 158.500.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001

01 00 Приходи из буџета 158.500.000,00 158.500.000,00

Укупно за програм Активна политика запошљавања 158.500.000,00 0,00 158.500.000,00

Извори финансирања за програм Активна политика запошљавања

01 00 Приходи из буџета 158.500.000,00 158.500.000,00

Програм 1401 Безбедно друштво

Пројекат 5002
ИПА Пројекат „Одговор на свеприсутне ванредне ситуације у пограничној области“ –
под акронимом ЕМБЕР

111 Извршни и законодавни органи

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 72.875,00 72.875,00422

4222 Трошкови службених путовања у
иностранство

72.875,00 72.875,00

01 00 72.875,00 72.875,00Приходи из буџета

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 626.750,00 626.750,00423

4235 Стручне услуге 93.750,00 93.750,00

01 00 93.750,00 93.750,00Приходи из буџета

4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 533.000,00 533.000,00

01 00 533.000,00 533.000,00Приходи из буџета

МАТЕРИЈАЛ 1.072.120,00 1.072.120,00426

4261 Административни материјал 1.072.120,00 1.072.120,00

01 00 1.072.120,00 1.072.120,00Приходи из буџета

1.771.745,00 0,00 1.771.745,00

Извори финансирања за функцију 111

01 00 Приходи из буџета 1.771.745,00 1.771.745,00

Укупно за функцију  111

Укупно за пројекат 5002 1.771.745,00 0,00 1.771.745,00

Извори финансирања за пројекат 5002

01 00 Приходи из буџета 1.771.745,00 1.771.745,00
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Укупно за програм Безбедно друштво 1.771.745,00 0,00 1.771.745,00

Извори финансирања за програм Безбедно друштво

01 00 Приходи из буџета 1.771.745,00 1.771.745,00

Програм 1507 Уређење и развој у области туризма

Програмска

активност 1001
Развој туристичког потенцијала АП Војводине

473 Туризам

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 58.340.000,00 58.340.000,00423

4234 Услуге информисања 12.000.000,00 12.000.000,00

01 00 12.000.000,00 12.000.000,00Приходи из буџета

4235 Стручне услуге 43.330.000,00 43.330.000,00

01 00 43.330.000,00 43.330.000,00Приходи из буџета

4237 Репрезентација 3.010.000,00 3.010.000,00

01 00 3.010.000,00 3.010.000,00Приходи из буџета

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА

41.650.000,00 41.650.000,00454

4541 Текуће субвенције приватним предузећима 1.500.000,00 1.500.000,00

01 00 1.500.000,00 1.500.000,00Приходи из буџета

4542 Капиталне субвенције приватним
предузећима

40.150.000,00 40.150.000,00

01 00 40.150.000,00 40.150.000,00Приходи из буџета

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ

60.000.000,00 60.000.000,00463

4632 Капитални трансфери осталим нивоима
власти

60.000.000,00 60.000.000,00

01 00 60.000.000,00 60.000.000,00Приходи из буџета

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

13.500.000,00 13.500.000,00481

4819 Дотације осталим непрофитним
институцијама

13.500.000,00 13.500.000,00

01 00 13.500.000,00 13.500.000,00Приходи из буџета

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 1.900.000,00 1.900.000,00511

5114 Пројектно планирање 1.900.000,00 1.900.000,00

01 00 1.900.000,00 1.900.000,00Приходи из буџета

175.390.000,00 0,00 175.390.000,00

Извори финансирања за функцију 473

01 00 Приходи из буџета 175.390.000,00 175.390.000,00

Укупно за функцију  473

Укупно за програмску активност 1001 175.390.000,00 0,00 175.390.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001

01 00 Приходи из буџета 175.390.000,00 175.390.000,00
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Програмска

активност 1002
Подршка Туристичкој Организацији Војводине

473 Туризам

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 60.000.000,00 60.000.000,00465

4651 Остале текуће дотације и трансфери 60.000.000,00 60.000.000,00

01 00 60.000.000,00 60.000.000,00Приходи из буџета

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00

Извори финансирања за функцију 473

01 00 Приходи из буџета 60.000.000,00 60.000.000,00

Укупно за функцију  473

Укупно за програмску активност 1002 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002

01 00 Приходи из буџета 60.000.000,00 60.000.000,00

Укупно за програм Уређење и развој у области туризма 235.390.000,00 0,00 235.390.000,00

Извори финансирања за програм Уређење и развој у области туризма

01 00 Приходи из буџета 235.390.000,00 235.390.000,00

Програм 1509 Подстицаји развоју конкурентности привреде

Програмска

активност 1001
Подршка развоју предузетништва, микро, малих  и средњих привредних друштава

411 Општи економски и комерцијални послови

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА

162.000.000,00 162.000.000,00454

4541 Текуће субвенције приватним предузећима 67.000.000,00 67.000.000,00

01 00 67.000.000,00 67.000.000,00Приходи из буџета

4542 Капиталне субвенције приватним
предузећима

95.000.000,00 95.000.000,00

01 00 95.000.000,00 95.000.000,00Приходи из буџета

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 3.000.000,00 3.000.000,00515

5151 Нематеријална имовина 3.000.000,00 3.000.000,00

01 00 3.000.000,00 3.000.000,00Приходи из буџета

165.000.000,00 0,00 165.000.000,00

Извори финансирања за функцију 411

01 00 Приходи из буџета 165.000.000,00 165.000.000,00

Укупно за функцију  411

Укупно за програмску активност 1001 165.000.000,00 0,00 165.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001

01 00 Приходи из буџета 165.000.000,00 165.000.000,00
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Програмска

активност 1002
Промоција извоза путем сајамских наступа

411 Општи економски и комерцијални послови

СТАЛНИ ТРОШКОВИ 10.700.000,00 10.700.000,00421

4216 Закуп имовине и опреме 10.700.000,00 10.700.000,00

01 00 10.700.000,00 10.700.000,00Приходи из буџета

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 2.000.000,00 2.000.000,00424

4249 Остале специјализоване услуге 2.000.000,00 2.000.000,00

01 00 2.000.000,00 2.000.000,00Приходи из буџета

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА

7.000.000,00 7.000.000,00454

4541 Текуће субвенције приватним предузећима 7.000.000,00 7.000.000,00

01 00 7.000.000,00 7.000.000,00Приходи из буџета

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

1.500.000,00 1.500.000,00481

4819 Дотације осталим непрофитним
институцијама

1.500.000,00 1.500.000,00

01 00 1.500.000,00 1.500.000,00Приходи из буџета

21.200.000,00 0,00 21.200.000,00

Извори финансирања за функцију 411

01 00 Приходи из буџета 21.200.000,00 21.200.000,00

Укупно за функцију  411

Укупно за програмску активност 1002 21.200.000,00 0,00 21.200.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002

01 00 Приходи из буџета 21.200.000,00 21.200.000,00

Програмска

активност 1003
Подршка пословном удруживању и умрежавању

411 Општи економски и комерцијални послови

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ
НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

12.000.000,00 12.000.000,00451

4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

8.000.000,00 8.000.000,00

01 00 8.000.000,00 8.000.000,00Приходи из буџета

4512 Капиталне субвенције јавним
нефинансијским предузећима и
организацијама

4.000.000,00 4.000.000,00

01 00 4.000.000,00 4.000.000,00Приходи из буџета

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 5.000.000,00 5.000.000,00465

4651 Остале текуће дотације и трансфери 3.000.000,00 3.000.000,00

01 00 3.000.000,00 3.000.000,00Приходи из буџета

4652 Остале капиталне дотације и трансфери 2.000.000,00 2.000.000,00

01 00 2.000.000,00 2.000.000,00Приходи из буџета

17.000.000,00 0,00 17.000.000,00

Извори финансирања за функцију 411

01 00 Приходи из буџета 17.000.000,00 17.000.000,00

Укупно за функцију  411

Укупно за програмску активност 1003 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003

01 00 Приходи из буџета 17.000.000,00 17.000.000,00
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Програмска

активност 1004
Најбоље из Војводине

411 Општи економски и комерцијални послови

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 400.000,00 400.000,00423

4235 Стручне услуге 400.000,00 400.000,00

01 00 400.000,00 400.000,00Приходи из буџета

400.000,00 0,00 400.000,00

Извори финансирања за функцију 411

01 00 Приходи из буџета 400.000,00 400.000,00

Укупно за функцију  411

Укупно за програмску активност 1004 400.000,00 0,00 400.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1004

01 00 Приходи из буџета 400.000,00 400.000,00

Програмска

активност 1005
Подршка уметничким и старим занатима

411 Општи економски и комерцијални послови

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА

5.000.000,00 5.000.000,00454

4541 Текуће субвенције приватним предузећима 2.000.000,00 2.000.000,00

01 00 2.000.000,00 2.000.000,00Приходи из буџета

4542 Капиталне субвенције приватним
предузећима

3.000.000,00 3.000.000,00

01 00 3.000.000,00 3.000.000,00Приходи из буџета

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

Извори финансирања за функцију 411

01 00 Приходи из буџета 5.000.000,00 5.000.000,00

Укупно за функцију  411

Укупно за програмску активност 1005 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1005

01 00 Приходи из буџета 5.000.000,00 5.000.000,00

Програмска

активност 1006
Администрација, управљање и инспекцијски надзор

411 Општи економски и комерцијални послови

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

56.779.303,17 56.779.303,17411

4111 Плате, додаци и накнаде запослених 56.779.303,17 56.779.303,17

01 00 54.870.803,17 54.870.803,17Приходи из буџета

07 10 1.908.500,00 1.908.500,00Трансфери од других нивоа власти -
трансфери из републичког буџета за поверене
послове
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СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА

10.163.495,26 10.163.495,26412

4121 Допринос за пензијско и инвалидско
осигурање

6.813.516,38 6.813.516,38

01 00 6.406.818,64 6.406.818,64Приходи из буџета

07 10 406.697,74 406.697,74Трансфери од других нивоа власти -
трансфери из републичког буџета за поверене
послове

4122 Допринос за здравствено осигурање 2.924.134,11 2.924.134,11

01 00 2.749.593,00 2.749.593,00Приходи из буџета

07 10 174.541,11 174.541,11Трансфери од других нивоа власти -
трансфери из републичког буџета за поверене
послове

4123 Допринос за незапосленост 425.844,77 425.844,77

01 00 400.426,16 400.426,16Приходи из буџета

07 10 25.418,61 25.418,61Трансфери од других нивоа власти -
трансфери из републичког буџета за поверене
послове

НАКНАДЕ У НАТУРИ 957.863,76 957.863,76413

4131 Накнаде у натури 957.863,76 957.863,76

01 00 957.863,76 957.863,76Приходи из буџета

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 1.054.614,85 1.054.614,85414

4141 Исплата накнада за време одсуствовања с
посла на терет фондова

360.000,00 360.000,00

01 00 360.000,00 360.000,00Приходи из буџета

4143 Отпремнине и помоћи 564.614,85 564.614,85

01 00 564.614,85 564.614,85Приходи из буџета

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

130.000,00 130.000,00

01 00 130.000,00 130.000,00Приходи из буџета

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 2.390.571,75 2.390.571,75415

4151 Накнаде трошкова за запослене 2.390.571,75 2.390.571,75

01 00 2.057.595,04 2.057.595,04Приходи из буџета

07 10 332.976,71 332.976,71Трансфери од других нивоа власти -
трансфери из републичког буџета за поверене
послове

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ
ПОСЕБНИ РАСХОДИ

128.000,00 128.000,00416

4161 Награде запосленима и остали посебни
расходи

128.000,00 128.000,00

01 00 128.000,00 128.000,00Приходи из буџета

СТАЛНИ ТРОШКОВИ 520.000,00 520.000,00421

4211 Трошкови платног промета и банкарских
услуга

40.000,00 40.000,00

01 00 40.000,00 40.000,00Приходи из буџета

4214 Услуге комуникација 480.000,00 480.000,00

01 00 480.000,00 480.000,00Приходи из буџета
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ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 1.033.000,00 1.033.000,00422

4221 Трошкови службених путовања у земљи 1.033.000,00 1.033.000,00

01 00 1.033.000,00 1.033.000,00Приходи из буџета

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 5.590.519,71 5.590.519,71423

4232 Компјутерске услуге 248.000,00 248.000,00

01 00 248.000,00 248.000,00Приходи из буџета

4233 Услуге образовања и усавршавања
запослених

550.000,00 550.000,00

01 00 550.000,00 550.000,00Приходи из буџета

4234 Услуге информисања 1.535.000,00 1.535.000,00

01 00 1.535.000,00 1.535.000,00Приходи из буџета

4235 Стручне услуге 2.667.519,71 2.667.519,71

01 00 2.667.519,71 2.667.519,71Приходи из буџета

4237 Репрезентација 590.000,00 590.000,00

01 00 590.000,00 590.000,00Приходи из буџета

МАТЕРИЈАЛ 679.000,00 679.000,00426

4261 Административни материјал 110.000,00 110.000,00

01 00 110.000,00 110.000,00Приходи из буџета

4263 Материјали за образовање и усавршавање
запослених

569.000,00 569.000,00

01 00 569.000,00 569.000,00Приходи из буџета

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 5.000,00 5.000,00444

4441 Негативне курсне разлике 5.000,00 5.000,00

01 00 5.000,00 5.000,00Приходи из буџета

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 7.930.414,42 7.930.414,42465

4651 Остале текуће дотације и трансфери 7.930.414,42 7.930.414,42

01 00 7.478.629,42 7.478.629,42Приходи из буџета

07 10 451.785,00 451.785,00Трансфери од других нивоа власти -
трансфери из републичког буџета за поверене
послове

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ,
ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

105.000,00 105.000,00482

4821 Остали порези 5.000,00 5.000,00

01 00 5.000,00 5.000,00Приходи из буџета

4822 Обавезне таксе 50.000,00 50.000,00

01 00 50.000,00 50.000,00Приходи из буџета

4823 Новчане казне, пенали и камате 50.000,00 50.000,00

01 00 50.000,00 50.000,00Приходи из буџета

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО
РЕШЕЊУ СУДОВА

600.000,00 600.000,00483

4831 Новчане казне и пенали по решењу судова 600.000,00 600.000,00

01 00 600.000,00 600.000,00Приходи из буџета
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НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ
ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ
ДРЖАВНИХ ОРГАНА

315.000,00 315.000,00485

4851 Накнада штете за повреде или штету
нанету од стране државних органа

315.000,00 315.000,00

01 00 315.000,00 315.000,00Приходи из буџета

88.251.782,92 0,00 88.251.782,92

Извори финансирања за функцију 411

01 00

07 10

Приходи из буџета

Трансфери од других нивоа власти -
трансфери из републичког буџета за поверене
послове

84.951.863,75

3.299.919,17

84.951.863,75

3.299.919,17

Укупно за функцију  411

Укупно за програмску активност 1006 88.251.782,92 0,00 88.251.782,92

Извори финансирања за програмску активност 1006

01 00

07 10

Приходи из буџета

Трансфери од других нивоа власти -
трансфери из републичког буџета за поверене
послове

84.951.863,75

3.299.919,17

84.951.863,75

3.299.919,17

Програмска

активност 1013
Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких

иновација

411 Општи економски и комерцијални послови

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА

12.500.000,00 12.500.000,00454

4541 Текуће субвенције приватним предузећима 6.250.000,00 6.250.000,00

01 00 6.250.000,00 6.250.000,00Приходи из буџета

4542 Капиталне субвенције приватним
предузећима

6.250.000,00 6.250.000,00

01 00 6.250.000,00 6.250.000,00Приходи из буџета

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00

Извори финансирања за функцију 411

01 00 Приходи из буџета 12.500.000,00 12.500.000,00

Укупно за функцију  411

Укупно за програмску активност 1013 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1013

01 00 Приходи из буџета 12.500.000,00 12.500.000,00

Укупно за програм Подстицаји развоју конкурентности привреде 309.351.782,92 0,00 309.351.782,92

Извори финансирања за програм Подстицаји развоју конкурентности привреде

01 00

07 10

Приходи из буџета

Трансфери од других нивоа власти -
трансфери из републичког буџета за поверене
послове

306.051.863,75

3.299.919,17

306.051.863,75

3.299.919,17

Свега за главу 1500 - Покрајински секретаријат за привреду и туризам 747.139.008,01 0,00 747.139.008,01

Извори финансирања за главу 1500 - Покрајински секретаријат за привреду и туризам

01 00

01 02

07 10

Приходи из буџета

Приходи из буџета - накнаде и други приходи
по посебним законима

Трансфери од других нивоа власти -
трансфери из републичког буџета за поверене
послове

729.057.193,20

14.781.895,64

3.299.919,17

729.057.193,20

14.781.895,64

3.299.919,17
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Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и

пренетих

неутрошених

средстава

Расходи и 
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УКУПНО ЗА РАЗДЕО  15 747.139.008,01 0,00 747.139.008,01

Извори финансирања за раздео 15

01 00

01 02

07 10

Приходи из буџета

Приходи из буџета - накнаде и други приходи
по посебним законима

Трансфери од других нивоа власти -
трансфери из републичког буџета за поверене
послове

729.057.193,20

14.781.895,64

3.299.919,17

729.057.193,20

14.781.895,64

3.299.919,17



ПРОФИЛ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ 

 

 

Покрајински секретаријат за привреду и туризам обавља послове покрајинске управе у области 

привредног и регионалног развоја, туризма, угоститељства, бања и лечилишта, индустрије и 

занатства, електронских комуникација, сајмова и других привредних манифестација,обезбеђује 

равномерни регионални развој у области привреде, уређује питања од покрајинског значаја у 

области туризма; уређује планирање и развој туризма, утврђује и доноси стратегију развоја 

туризма, обавља послове покрајинске управе у области рада и запошљавања, безбедности и 

здравља на раду.  

 

У Покрајинском секретаријату за привреду и туризам, као основне унутрашње јединице, 

образују се сектори: 

1. Сектор за правне и материјално-финансијске послове, 

2. Сектор за привреду, 

3. Сектор за  рад и запошљавање и  

4. Сектор за туризам и регионално-привредну сарадњу. 

 

У Секретаријату се образује Одсек за инспекцијски надзор, као ужа унутрашња јединица ван 

сектора. 

У Сектору за правне и материјално-финансијске послове образоване су две уже унутрашње 

јединице – одељења: Одељење за правне послове и Одељење за  материјално-финансијске 

послове.  

У Сектору за привреду образоване су две уже унутрашње јединице: Одељење за индустрију и 

телекомуникације и Одељење за предузетништво и занатство. 

У Сектору за  рад и запошљавање образована је једна ужа унутрашња јединица – одељење: 

Одељење за рад и запошљавање. 

У Сектору за туризам и регионално-привредну сарадњу образована је једна ужа унутрашња 

јединица – одељење: Одељење за туризам и регионално-привредну сарадњу. 

 

У току је израда нове систематизације, којом ће у Сектору за правне и материјално-финансијске 

послове бити образоване две уже унутрашње јединице: Одсек за правне послове и Одељење 

за  материјално-финансијске послове. У Сектору за привреду биће образоване две уже 

унутрашње јединице Оддсек  за индустрију и телекомуникације и Одељење за предузетништво 

и занатство У Сектору за туризам и регионално-привредну сарадњу, уместо једног одељења 

биће образоване две уже унутрашње јединице – одељења. 

 

 

  



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ПРОГРАМИМА, 

ПРОГРАМСКИМ АКТИВНОСТИМА  

 

 

 

ПРОГРАМ 0606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ 

 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1009  – Безбедност и здравље на раду 

 

 

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада. 

Економска класификација 423 – Услуге по уговору –1.672.000,00 динара, од тога: 

4232 – Компјутерске услуге 

Извор финансирања 01 00 Приходи из буџета –  144.000,00 динара 

Средства су планирана за одржавање и ажурирање софтвера за праћење набавке и расподеле 

личних заштитних средстава и друго. 

4235 – Стручне услуге  

Извор финансирања 01 00 Приходи из буџета – 1.184.000,00 динара 

Планирана средства намењена су за: преглед  и контролу  ватреног оружја и израду техничке 

документације; обуке запослених у покрајинским органима за пружање прве помоћи; обуке за 

безбедан и здрав рад са израдом обрасца бр. 6;преглед опреме за рад и средстава рада, 

преглед електро инсталација, гасних инсталација са котловима, громобранске инсталације; 

преглед и техничка контрола лифтова и платформи за подизање особа са инвалидитетом; 

преглед радног простора и микро климе и друго. 

4239 – Остале опште услуге  

Извор финансирања 01 00 Приходи из буџета –  344.000,00 динара 

Планирани износ намењен је за претходне и периодичне лекарске прегледе за запослене у 

покрајинским органима у смислу закона о безбедности и здравља на раду, као и  претходне и 

периодичне прегледе за раднике који раде у обезбеђењу, управљају моторним возилом и који 

раде пред екраном и друго. 

Економска класификација - 426  - Материјал – 8.067.000,00 динара  

4261 - Административни материјал  

Извор финансирања 01 00 Приходи из буџета – 8.067.000,00 динара 

Средства су планирана за набавку службене и радне одеће за запослене у покрајинским 

органима, набавку заштитне  и службене обуће за запослене у органима и средстава за личну 

заштиту запослених у покрајинским органима  и друго. 

 

 

 

ПРОГРАМ 0703 –ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО 

 

 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001  – Подстицање развоја електронских комуникација и 

информационог друштва 

 

Функционална класификација 460 – Комуникације 

Економска класификација 463 - Трансфери осталим нивоима власти  - 24.386.480,09  динара 

4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти – 24.386.480,09  динара и то: 

Извор финансирања 01 00 Приходи из буџета – 9.604.584,45 динара  

Извор финансирања 01 02 Приходи из буџета- наменски приходи – 14.781.895.64   динара 



Средства су планирана за унапређење и развој области електронских комуникација и 

информационог друштва на територији Аутономне покрајине Војводине и могу се користити 

само у висини остварених прихода у 2017. години по основу уплате дела вишка прихода 

утврђених годишњим финансијским извештајем Републичке агенције за електронске 

комуникације на основу Закона о електронским комуникацијама, а до износа планираног 

расхода за функцију 460 Комуникације. 

Путем конкурса за развој електронских комуникација и информационог друштва предвиђа се 

суфинансирање са локалним самоуправама пројекта из ове области, као што су успостављање 

ХОТСПОТ локација, успостављање система видео надзора у школама и на раскрсницама, 

израда пројектно - техничке документације за широкопојасне мреже у општинама и градовима 

у АП Војводини, развој сервиса е-управе, едукације и друго. 

 

 

 

 

ПРОГРАМ 0802 – УРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА РАДА И РАДНО ПРАВНИХ ОДНОСА 

 

 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ  1001 –Институционализација трипартитног социјалног 

дијалога у АП Војводини 

 

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада. 

Економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери – 8.000.000,00 динара 

4651 – Остале текуће дотације и трансфери  

Извор финансирања 01 00 Приходи из буџета  – 8.000.000,00 динара 

Средства су намењена за редован рад и програмске активности Покрајинског социјално – 

економског савета.   

 

 

 

 

ПРОГРАМ 0803 – АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА 

 

 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001  – Активна политика запошљавања  у АП Војводини 

 

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада. 

Економска класификација 454 – Субвенције приватним предузећима – 143.500.000,00 динара 

4541 – Текуће субвенције приватним предузећима 

Извор финансирања 01 00 Приходи из буџета – 143.500.000,00 динара 

Средства су намењена за реализацију програма НИС шанса, односно запошљавања 

приправника у НИС а.д. Нови Сад, самозапошљавања незапослених лица, отварања нових 

радних места, стручне праксе, приправника и друго.  Средства ће се реализовати у складу са 

Националном стратегијом запошљавања и Покрајинским акционим планом запошљавања у АП 

Војводини за 2017. годину. 

 

Економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама – 15.000.000,00 

динара 

4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 

Извор финансирања 01 00 Приходи из буџета – 15.000.000,00 динара 



Средства су намењена за реализацију програма јавних радова, а реализоваће се у складу са 

Националном стратегијом запошљавања и Покрајинским акционим планом запошљавања у АП 

Војводини за 2017. годину. 

 

 

 

 

ПРОГРАМ  1401- БЕЗБЕДНО ДРУШТВО 

 

ПРОЈЕКАТ 5003 ИПА „Одговор на свеприсутне ванредне ситуације у пограничној области“ -  

под акронимом ЕМБЕР“ 

 

Функционална класификација 111 - Извршни и законодавни органи 

Средства намењена реализацији пројекта „Одговор на свеприсутне ванредне ситуације у 

пограничној области“ – под акронимом ЕМБЕР”( у оквиру ИПА прекограничног програма 

Хрватска-Србија 2007-2013 по трећем позиву) намењена су очувању и унапређењу безбедности 

друштва кроз унапређење превенције од штетног дејства поплава кроз активности за повећање 

нивоа регионалне сарадње кроз заједнички систем и приступ одговору на плављење у сливу 

реке Сава у пограничном региону кроз унапређење акција заштите и спашавања у случају 

поплаве, изградње капацитета и опремање, као и промоцију и видљивост самог пројекта.  

 

Економска класификација 422 – Трошкови путовања – 72.875,00 динара  

4222 – Трошкови службених путовања у иностранство – 72.875,00 динара  

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 72.875,00 динара. Планирана средства 

намењена су за покривање трошкова насталих приликом одласка на службени пут  у 

иностранство (дневнице за службена путовања, трошкове превоза на службеном путу) и друге 

трошкове за службена путовања. 

Економска класификација 423 – Услуге по уговору – 626.750,00 динара и то: 

4235 – Стручне услуге - 93.750,00 динара  

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 93.750,00 динара. Планирана средства 

намењена су за исплату трошкова изнајмљивања аутобуса за потребе Пројекта и друго. 

4236 – Услуге за домаћинство и угоститељство – 533.000,00 динара 

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 533.000,00 динара. Планирана средства 

намењена су за исплату кетеринга за потребе Пројекта и друго . 

Економска класификација  426  - Материјал – 1.072.120,00 динара  

4261 - Административни материјал – 1.072.120,00 динара  

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 1.072.120,00 динара. Средства су планирана 

за набавку канцеларијског и административног материјала за потребе Пројекта и друго . 

 

 

  



 

ПРОГРАМ 1507– УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА 

 

 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 -  Развој туристичког потенцијала АП Војводине 

 

 

Функционална класификација 473 – туризам  

Економска класификација 423 – Услуге по уговору – 58.340.000,00 динара 

4234 – Услуге информисања  

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета –  12.000.000,00 динара. 

Средства су планирана за услуге штампања публикација, брошура, билтена и слично; припреме 

и израду промотивног материјала, услуге информисања јавности и односа са јавношћу, услуге 

рекламе и пропаганде,  за медијске услуге радија и телевизије,  услуге продукције и 

копродукције  у циљу информисања јавности из области туризма, а све у циљу развоја, 

промоције и афирмације туристичких потенцијала и туристичких производа  и друго. 

4235 Стручне услуге 

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 43.330.000,00 динара. 

Средства су планирана за израду: научне студије Балнеолошки потенцијал на територији АП 

Војводине; Програма развоја туризма Аутономне покрајине Војводине; инвентара туристичких 

атракција на подручју Фрушке горе; катастра бициклистичких рута и стаза на територији  AП 

Војводине; спровођење едукација кроз организовање радионица у домену туризма; 

организовање едукативних посета у домену туризма; истраживање јавног мњења на тему 

препознатљивости туристичке понуде АП Војводине; студије препознатљивости  Републике 

Србије и АП Војводине као туристичке дестинације у међународним оквирима; студије о 

произвођачима и производима традиционалне хране и пића у Војводини  у циљу развоја 

туристичке понуде АП Војводине; снимања туристичке дестинације на територији  АП 

Војводине применом „Virtual reality“ технологије; мапирање туристичких објеката и 

домаћинстава на Фрушкој Гори и израда велике интерактивне мапе; анализу  постојећег стања  

туристичке сигнализације на територији АП Војводине; елабората о трасирању за деоницу 

Еуровело 11 од мађарске границе до Београда;  организацију манифестације дани Војводине у 

Подгорици  и за израду других стратегија, елабората, студија, истраживања и анализа, све у 

циљу развоја, промоције и афирмације туристичких потенцијала и туристичких производа.  

4237 Репрезентација 

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета –3.010.000,00 динара 

Средства су планирана за набавку поклона у протоколарне сврхе. 

Економска класификација 454 - Субвенције приватним предузећима - 41.650.000,00 динара  

4541 Текуће субвенције приватним предузећима 

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 1.500.000,00 динара 

Средства су намењена приватним предузећима за субвенционисање организације  конгреса 

који   промовишу туристичку понуде АП Војводине, а све у циљу јачања конгресног туризма на 

територији АП Војводине. 

4542  Капиталне субвенције приватним предузећима.  

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 40.150.000,00 динара.  

Средства су, у складу са законом, планирана за субвенционисање приватних предузећа за: 

израду пројектно техничке документације; изградњу и унапређења туристичке инфраструктуре 

и туристичке сигнализације; изградњу, доградњу, реконструкцију, адаптацију и инвестиционо 

одржавања угоститељских објеката; опремање угоститељских објеката додатним садржајима; 

увођење технолошких иновација пословање хотелских и угоститељских објеката, све у циљу 

унапређења пословања угоститељских објекта као и подизање капацитета угоститељске 

делатности.  

Економска класификација 463 - Трансфери осталим нивоима власти – 60.000.000,00 динара 

4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти 



Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета - 60.000.000,00 динара.  

Средства су намењена за подршку општинама и градовима, са територије АП Војводине за 

субвенционисање: израда планске, пројектне и техничке  документације; изградње и 

унапређења туристичке инфраструктуре; постављање туристичке сигнализације; 

реконструкција, изградња и опремање туристичке инфраструктуре и објеката од посебног 

значаја за функционисање и развој туризма; изградњa и реконструкцијa објеката са другим 

туристичким наменама и садржајима; унапређење бањског-здравственог туризма применом 

термоминералне воде и пелоида у циљу унапређења здравственог туризма; планско уређење 

туристичких тематских целина; уређење грађевинског земљишта и изградња/унапређење 

постојеће комуналне инфраструктуре као основе за развој туристичких капацитета и садржаја – 

изградња приступних саобраћајница и паркинг простора, изградња и реконструкција електро-

енергетскe инфраструктурe, уређење јавних површина, уређење земљишта намењеног општој 

рекреацији и набавка пратеће опреме, а све у циљу унапређења конкурентности војвођанске 

туристичке понуде на домаћем и иностраном тржишту кроз јачање капацитета  туризма у АП 

Војводини. 

Економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама – 13.500.000,00 

динара 

4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета -  13.500.000,00 динара.  

Средства су планирана за развој туризма на територији Аутономне Покрајине Војводине путем 

подстицаја рада удружења грађана, планинарских друштава, ловачких удружења, удружења 

винара, бициклистичких удружења, као и других организација у невладином сектору које се 

циљано баве унапређењем туристичке понуде Аутономне Покрајине Војводине, организују 

манифестације од локалног, регионалног и међународног значаја, учествују на 

манифестацијама од регионалног и међународног значаја,  раде на унапређењу циклотуризма, 

кампинг туризма, ловног, рекреативног, дегустационионо-демонстрационог као и другим 

видовима активног туризма.  

Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти - 1.900.000,00 динара 

5114 Пројектно планирање 

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – повећавају се за 1.900.000,00 динара и износе 

1.900.000,00 динара 

Средства су планирана за израду пројектно техничке документације за постављање туристичке 

сигнализације на територији АП Војводине. 

 

 

 

 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 -  Подршка Туристичкој организацији Војводине 

 

Функционална класификација 473 – туризам  

Економска класификација 465 - Остале дотације и трансфери - 60.000.000,00 динара  

4651 Остале текуће дотације и трансфери  

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета - 60.000.000,00  динара 

Средства су намењена за рад и програмске активности Туристичке организације Војводине, у 

складу са Програмом рада и Финансијским планом на које сагласност даје Покрајинска влада. 

 

 

  



 

ПРОГРАМ 1509 – ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ 

 

 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001  – Подршка развоју предузетништва, малих и средњих 

предузећа 

 

Функционална класификација 411 – општи економски и комерцијални послови 

Економска класификација 454 – Субвенције приватним предузећима  -162.000.000,00 динара 

4541 – Текуће субвенције приватним предузећима  

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 67.000.000,00 динара 

Средства су намењена за субвенционисање трошкова набавке репроматеријала и 

нематеријалне имовине (лиценце, франшизе, сертификати, патенти и др.), који доприносе 

унапређењу пословне делатности и конкурентности на тржишту, укључујући подршку 

иновационим производима и иновационим процесима, као и  креативне индустрије у циљу 

осавремењивања, проширења и повећања обима процеса производње, повећања 

конкурентности привредних субјеката, односно укупног развоја привреде и предузетништва у 

АП Војводини.  

4542 – Капиталне субвенције приватним предузећима  

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета - 95.000.000,00 динара  

Средства су намењена за субвенциосања трошкова набавке машина, опреме, софтвера и др;  

за унапређење и проширење пословне делатности и повећање конкурентности на тржишту, 

укључујући подршку иновационим производима и иновационим процесима, као и  креативне 

индустрије у циљу осавремењивања, проширења и повећања обима процеса производње, 

стабилизације производње, инвестирање у савремена средства за рад и производњу ради 

повећања конкурентности привредних субјеката, односно укупног развоја привреде и 

предузетништва у АП Војводини.   

Економска класификација 515 – Нематеријална имовина – 3.000.000,00 динара 

5151 Нематеријална имовина  

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 3.000.000,00 динара 

Средства су потребна за набавку софтвера за едукацију и промоцију пословних и 

инвестиционих идеја. 

 

 

 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002  – Промоција извоза путем сајамских наступа 

 

Функционална класификација 411 – општи економски и комерцијални послови 

Економска класификација 421 – Стални трошкови – 10.700.000,00 динара.  

4216 Закуп имовине и опреме 

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 10.700.000,00 динара 

Средства су намењена за закуп и опремање штанда, пратеће опреме и садржаја за  наступе 

Покрајинског секретаријата за привреду и туризам на сајмовима у земљи и иностранству. 

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге  – 2.000.000,00 динара.  

4249 Остале специјализоване услуге 

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета -  2.000.000,00 динара 

Средства су намењена за заједнички наступ Покрајинског секретаријата за привреду и туризам 

са Туристичком организацијом Србије, Привредном комором Србије  и  Привредном комором 

Војводине на сајмовима и изложбама у Европи и свету и друго.   

Економска класификација 454 - Субвенције приватним предузећима – 7.000.000,00 динара.  

4541 Текуће субвенције приватним предузећима  

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета - 7.000.000,00 динара 



Средства су намењена за субвенционисање трошкова наступа малих и средњих предузећа и 

предузетника, са територије АП Војводине, на сајамским манифестацијама у земљи и 

иностранству и друго.  

Економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама – 1.500.000,00 динара.  

4819 Дотације осталим непрофитним институцијама  

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета - 1.500.000,00 динара 

Средства су намењена регионалним привредним коморама, привредним коморама са 

територије  АП Војводине и удружењима за организацију регионалних специјализованих 

сајмова међународног карактера  и друго.  

 

 

 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003 – Подршка пословном удруживању и умрежавању 

 

Функционална класификација 411 – општи економски и комерцијални послови 

Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама –12.000.000,00 динара 

4511 – Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета - 8.000.000,00 динара 

У циљу повећања конкурентности привреде АП Војводине путем повезивања и умрежавања 

предузећа у ланце вредности – кластер организације, спроводиће се конкурси за подршку 

реализацији пројеката ради јачања иновативности, ефикаснијег коришћења ресурса, 

остваривање заједничких циљева и интереса кластера, чланица кластера и њихових потпорних 

организација, креирање заједничког производа, као и едукације и друго.  

4512 – Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 4.000.000,00 динара 

У циљу повећања конкурентности привреде АП Војводине путем повезивања и умрежавања 

предузећа у ланце вредности – кластер организације, спроводиће се конкурси за набавку 

опреме  у циљу осавремењавања  капацитета чланица кластера и друго.  

Економска класификација 465 - Остале дотације и трансфери - 5.000.000,00 динара  

4651 Остале текуће дотације и трансфери  

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета - 3.000.000,00 динара 

Наведена  средства усмерила би се  за подршку јачања капацитета пословних инкубатора како 

би успешно одговорили на све захтеве станара и како би након изласка из инкубатора били 

спремни за самостално пословање (јачање менаџерских знања, едукације и слично). 

4652 Остале капиталне дотације и трансфери  

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета - 2.000.000,00 динара.  

Наведена  средства усмерила би се  за подршку јачања капацитета пословних инкубатора – за 

набавку опреме и друго. 

 

 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004  – Најбоље из Војводине 

 

Функционална класификација 411 – општи економски и комерцијални послови 

Економска класификација 423 - Услуге по уговору – 400.000,00 динара 

4235 - Стручне услуге  

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 400.000,00 динара.  



Средства су намењена за финансирање трошкова акредитоване контролне куће, као и  за 

финансирање трошкова промоције традиционалних производа и заштите географског порекла 

у складу са Одлуком о установљавању знака ''Најбоље из Војводине''.  

 

 

 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ  1005 - Подршка уметничким и старим занатима 

 

Функционална класификација 411 – општи економски и комерцијални послови 

Економска класификација 454 - Субвенције приватним предузећима - 5.000.000,00 динара 

4541 Текуће субвенције приватним предузећима  

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета - 2.000.000,00 динара. Средства су планирана за 

доделу субвенција приватним предузећима за набавку материјала за рад, за развој и 

ревитализацију  послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима 

домаће радиности на територији Аутономне покрајине Војводине и друго. 

4542 Капиталне субвенције приватним предузећима 

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 3.000.000,00 динара. Средства су планирана 

за доделу субвенција приватним предузећима за набавку опреме, за развој и ревитализацију 

послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће 

радиности на територији Аутономне покрајине Војводине и друго. 

 

 

 

 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ  1006 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор 

 

Функционална класификација 411 – општи економски и комерцијални послови 

Економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – 56.779.303,17 

динара 

4111 - Плате, додаци и накнаде запослених  

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета – 54.870.803,17 динара 

Извор финансирања 07 10 - Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког 

буџета за поверене послове 1.908.500,00 динара 

Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца – 10.163.495,26 

динара и то: 

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета – 9.556.837,80 динара 

Извор финансирања 07 10 - Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког 

буџета за поверене послове – 606.657,46 динара 

4121 - Допринос за пензијско и инвалидско осигурање – 6.813.516,38 динара 

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 6.406.818,64 динара  

Извор финансирања 07 10 - Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког 

буџета за поверене послове – 406.697,74 динара 

4122 - Доприноси за здравствено осигурање – 2.924.134,11 динара 

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 2.749.593,00 динара; 

Извор финансирања 07 10 - Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког 

буџета за поверене послове – 174.541,11  динара 

4123 - Доприноси за незапосленост- 425.844,77 динара 

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 400.426,16 динара; 

Извор финансирања 07 10 - Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког 

буџета за поверене послове – 25.418,61 динара 

Допринос на терет послодавца: допринос за пензијско и инвалидско осигурање, допринос за 

здравствено осигурање и допринос за незапосленост планирани су према прописаним стопама 

на бруто основицу умањени у складу са Законом о привременом уређивању основица за 



обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних 

средстава („Службени гласник РС „ број  116/14)  

Економска класификација 413 - Накнаде у натури – 957.863,76 динара  

4131 – Накнаде у натури 

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 957.863,76 динара.  

Средства са ове позиције планирана су за куповину претплатних маркица за превоз запослених 

на посао и са посла, као и за новогодишње пакетиће за децу запослених и друго. 

Економска класификација 414 - Социјална давања запосленима – 1.054.614,85 динара и то: 

4141 – Исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова 

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 360.000,00 динара.  

Ове накнаде се односе на исплате за: породиљско боловање, боловање преко 30 дана и 

инвалидност рада другог степена и друго; 

4143 – Отпремнине и помоћи 

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 564.614,85 динара. 

Средства су планирана за отпремнине приликом одласка у пензију, у случају отпуштања са 

посла и помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице. 

4144 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице породице  и друге 

помоћи запосленом. 

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 130.000,00 динара.  

Планирана средстава намењена су за помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже 

породице и остале помоћи.  

Економска класификација 415 – Накнаде трошкова за запослене – 2.390.571,75 динара 

4151 – Накнаде трошкова за запослене 

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета –2.057.595,04 динара. 

Извор финансирања 07 10 - Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког 

буџета за поверене послове – 332.976,71 динара 

Планирана средства намењена су за накнаде за превоз запослених на посао и са посла 

исплаћен у готовини и друге накнаде.  

Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи – 128.000,00  

динара 

4161 – Награде, бонуси и остали посебни расходи 

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 128.000,00 динара.  

Средства су планирана за награде, бонусе и остале посебе расходе. 

Економска класификација 421 – Стални трошкови – 520.000,00 динара и односе се на:  

4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета - 40.000,00 динара 

Средства су планирана за трошкове платног промета и банкарских услуга. 

4214 – Услуге комуникације 

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 480.000,00 динара. Средства су планирана за 

трошкове комуникације у које спадају трошкови телефона, услуге поште и доставе и друге 

сличне услуге. 

Економска класификација 422 – Трошкови путовања – 1.033.000,00 динара 

4221 – Трошкови службених путовања у земљи  

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 1.033.000,00 динара. Планирана средства 

намењена су за покривање трошкова насталих приликом одласка на службени пут за стручно 

усавршавање, за семинаре и за курсеве (дневнице за службена путовања, трошкове превоза на 

службеном путу, трошкове смештаја, трошкове исхране и остале трошкове настале на 

службеном путу) и друге трошкове за службена путовања. 

Економска класификација 423 – Услуге по уговору – 5.590.519,71 динара, од тога: 

4232 – Компјутерске услуге 

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – износ од 248.000,00 динара планиран je за 

одржавање софтвера и рачунара, као и за остале компјутерске услуге и друго.  

4233 – Услуге образовања и усавршавања запослених  



Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 550.000,00 динара. Планирани износ 

користиће се за: услуге образовања и усавршавања запослених, стручне испите,  котизације за 

семинаре, стручна саветовања, полагање стручних испита и друго. 

4234 – Услуге информисања  

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 1.535.000,00 динара. Средства су планирана 

за услуге штампања припреме и израду промотивног материјала, услуге информисања 

јавности и односа са јавношћу, услуге рекламе и пропаганде, услуге оглашавања, објављивање 

тендера и информативних огласа, за медијске услуге радија и телевизије, остале медијске 

услуге, праћење медијских објава везаних за активности секретаријата у штампаним и 

електронским медијима, остале услуге информисања и друго.  

4235 – Стручне услуге  

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 2.667.519,71 динара. Планирана средства 

намењена су за исплату по уговора о делу, привремених и повремених послова, адвокатске 

услуге, правне услуге, услуге вештачења и правног заступања пред судовима, као  и за остале 

стручне услуге везане за делатност Секретаријата и друго. Део средстава утрошиће се  за 

израду студија и истраживања везаних за мапирање туристичких потенцијала, израду анализе 

тренутног стања и унапређења туристичко-бициклистичке сигнализације на рути Еуровело. 

4237 - Репрезентација - 

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета –  590.000,00 динара. Планирана средства 

намењена су за куповину поклона у протоколарне сврхе и услуга репрезентације. 

Економска класификација  426  - Материјал – 679.000,00 динара и то: 

4261 - Административни материјал  

Извор финансирања 01 00 Приходи из буџета – 110.000,00 динара 

Средства су планирана за набавку канцеларијског и административног материјала, цвећа и 

зеленила и друго. 

4263 – Материјал за образовање и усавршавање запослених  

Извор финансирања 01 00 Приходи из буџета – 569.000,00 динара. Средства су планирана за 

набавку стручне литературе за редовне потребе запослених, стручне литературе за образовање 

запослених, материјала за образовање и остало. 

Економска класификација 444 - Пратећи трошкови задуживања - 5.000,00 динара 

4441 -  Негативне курсне разлике. 

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета  - 5.000,00 динара 

Економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери – 7.930.414,42 динара 

4651 – Остале текуће дотације и трансфери - 7.930.414,42 динара 

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 7.478.629,42 динара 

Извор финансирања 07 10 - Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког 

буџета за поверене послове – 451.785,00 динара 

Средства у износу од 7.688.414,42 динара планирана су у складу са Законом о привременом 

уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања 

код корисника јавних средстава („Службени гласник РС „ број  116/14), као разлика између  

укупног износа плата обрачунатих применом основице која није умањена са урачунатим 

доприносима, који се исплаћују на терет послодавца и укупног износа плата обрачунатих 

применом умањене основице са урачунатим доприносима, који се такође исплаћују на терет 

послодавца. Део средстава у износу од 242.000,00 динара планиран је у складу са Законом о 

професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетома, као и за 

оперативне трошкове Регионалног центра за друштвено економски развој – Банат д.о.о. из 

Зрењанина.  

Економска класификација 482 -  Порези, обавезне таксе, казне и пенали – 105.000,00 динара 

и то: 

4821 – Остали порези 

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 5.000,00 динара; 

4822 – Обавезне таксе  

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 50.000,00 динара; 



4823 – Новчане казне  

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 50.000,00 динара. 

Економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова – 600.000,00  

динара 

4831 – Новчане казне и пенали по решењу судова  

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 600.000,00  динара.  

Средства су планирана за новчане казне које настају из евентуалних судских поступака. 

Економска класификација 485 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране 

државних органа – 315.000,00 динара 

4851 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 315.000,00  динара.  

Средства су планирана на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 

401-130/2017-15 од 22. марта 2017. године на име повраћаја средстава по пројекту 

SEE/C/0008/1.3/X – Smarter Cluster Policies for SouthEast Europe (ClusterPoliSEE). 

 

 

 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1013 – Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и 

социјално предузетничких иновација  

 

Функционална класификација 411 – општи економски и комерцијални послови 

Економска класификација 454 - Субвенције приватним предузећима - 12.500.000,00 динара 

4541 - Текуће субвенције приватним предузећима  

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета - 6.250.000,00 динара 

Средства су намењена привредним друштвима која запошљавају особе са инвалидитетом 

тешко запошљиве и рањиве категорије, за набавку репроматеријала, за потребе унапређења 

пословања предузећа кроз едукације запослених и развој предузетништа и друго. 

4542 - Капиталне субвенције приватним предузећима  

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета - 6.250.000,00 динара 

Средства су намењена привредним друштвима на територији АП Војводине за потребе 

финасирања опремања и/или прилагођавања услова пословног амбијента и за набавку 

машине и опреме за оне који пружају подршку професионалној рехабилитацији и 

запошљавању особа са инвалидитетом, као и друштвено одговорним предузећима која 

запошљавају тешко запошљиве и рањиве категорије- социјална предузећа и друго ради 

побољшања услова рада, унепређења производног програма, побољшања производа и/или 

услуге и друго. 

 

ПОТПРЕДСЕДНИК ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ И 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ 

 

ИВАН ЂОКОВИЋ 

 

 

 



ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,

ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ

СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ

СРЕДСТАВА

УКУПНА

СРЕДСТВА

0606 Подршка раду органа јавне управе 9.739.000,00 0,00 9.739.000,00

1500 Покрајински секретаријат за привреду и туризам 9.739.000,00 0,00 9.739.000,00

Подршка раду органа јавне управеНазив

06 Опште услуге јавне управеСектор

Остварење безбедних и здравих радних услова који обезбеђују смањење повреда на раду, професионалних болести и болести у вези
са радом

Сврха

Стратегија безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2013. до 2017. године ("Сл. гласник РС", бр. 100/2013), 
Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС", бр. 101/2005 и 91/2015),
члан 22. и 24. Закона о пензијском и инвалидском осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 34/2003, 64/2004 - одлука УСРС, 84/2004,
85/2005, 101/2005, 63/2006 - одлука УСРС, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 и 142/2014), 
члан 14.  Закона о здравственој заштити ("Сл. гласник РС", бр. 107/2005, 72/2009, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013,
93/2014, 96/2015 и 106/2015),  
члан 184. до 187. Закона о основама безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 50/88, 63/88 - испр., 80/89, 29/90 и
11/91 и "Сл лист СРЈ", бр. 34/92, 13/93 - одлука СУС, 24/94, 41/94, 28/96 и 3/2002 и "Сл. гласник РС", бр. 101/2005 и 41/2009), 
Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009 и 20/2015),  
Колективни уговор за органе Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", бр. 8/2015, 46/2015 и 2/2016), члан 43.
Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи ("Сл.лист АПВ", бр. 37/14, 54/14-др.одлука и 37/2016), Одлука о доношењу

акта о процени ризика за сва радна места и у радној околини за органе АП Војводине (''Сл.лист АПВ'', бр.22/2015), Правилник о
средствима личне заштите на раду, личној заштитној опреми, једнообразној одећи, обући  и радној одећи за запослене у органима
АП Војводине, бр. 133-160-3/2015-1,

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Кроз овај програм спроводе се активности  усмерене на: организовање, планирање  мера безбедности и здравља на раду у
покрајинским органима. Планиране мере и активности су у складу са законским обавезама послодавца, обезбеђивања безбедних и
здравих услова за рад, боравак других лица у радном простору и радној околини, са циљем смањења повреда на раду, настанка
професионалних болести и болести проузроковане радом.

Опис

Спречити настанак акцидената, смањити број повреда на раду, као и професионалних болести и болести проузроковане радомЦиљ 1

Назив :Родни индикатор проценат жена обухваћених мерама за унапређење
безбедности и здравља на раду.

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.1

Извор верификације :Покрајински секретаријат 676748 67

Коментар :Базна вредност 2015.

Назив :Родни индикатор проценат мушкараца обухваћених мерама за унапређење
безбедности и здравља на раду.

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.2

Извор верификације :Покрајински секретаријат 333352 33

Коментар :Базна вредност 2015.

Назив :Проценат реализованих мера са циљем унапређивања безбедности и
здравља на радном месту и у радној околини.

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.3

Извор верификације :Покрајински секретаријат 100100100 100

Коментар :У%. Базна вредност 2015.



ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 
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НЕУТРОШЕНИХ

СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ

СРЕДСТАВА

УКУПНА

СРЕДСТВА

1500 Покрајински секретаријат за привреду и туризам

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06061009ПА

06061009 Безбедност и здравље на раду 9.739.000,00 0,00 9.739.000,00

0606 Подршка раду органа јавне управе
Програм (коме
припада)

Функција

Обезбеђивање таквих услова на раду којима се, у највећој могућој мери, смањују повреде на раду, професионална обољења и
обољења у вези са радом и којим се стварају претпоставке за пуно физичко, психичко и социјално благостање запослених.

Сврха

Стратегија безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2013. до 2017. године ("Сл. гласник РС", бр. 100/2013),
Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС", бр. 101/2005 и 91/2015), Закон о пензијском и инвалидском осигурању
("Сл. гласник РС", бр. 34/2003, 64/2004 - одлука УСРС, 84/2004, 85/2005, 101/2005, 63/2006 - одлука УСРС, 5/2009, 107/2009,
101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013 и 75/2014), Закон о здравственој заштити ("Сл. гласник РС", бр. 107/2005, 72/2009, 88/2010,
99/2010, 57/2011, 119/2012 и 45/2013 и 93/2014), Закон о основама безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 50/88,
63/88 - испр., 80/89, 29/90 и 11/91 и "Сл лист СРЈ", бр. 34/92, 13/93 - одлука СУС, 24/94, 41/94, 28/96 и 3/2002 и "Сл. гласник РС", бр.
101/2005 и 41/2009), Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009), Колективни уговор за органе Аутономне покрајине
Војводине («Сл. лист АП Војводине», бр. 8/2015, 46/2015 и 2/2016), члан 43. Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској
управи («Сл. лист АП Војводине», бр.37/14, 54/14 – д. одлука и 37/2016), Одлука о доношењу акта о процени ризика за сва радна
места у радној околини за органе АП Војводине («Сл. лист АПВ», број 22/2015), Правилник о средствима личне заштите на раду,
личној заштитној опреми, једообразној одећи, обући и радној одећи за запослене у органима АП Војводине, број  133-160-3/2015-1

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Кроз програмску активност спровођење мера безбедности и здравља на раду у покрајинским органима спроводе се законске обавезе
из области безбедног и здравог рада, са циљем осигурања безбених и здравих услова рада, обезбеђења средстава личне заштите на
раду, прегледа и провера услова радне околине, инсталација (громобранских, електро и гасних), преглед средстава и машина за рад,
обезбеђење и спровођење претходних и периодичних лекарских прегледа, вођење прописаних евиденција из области безбедности и
здравља на раду, оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад, пружање прве помоћи, као и обавештавање и сарадња са
представницима запослених, обавештавање и извештавање Покрајинске владе

Опис

НЕ

Да ли реализација
пројекта

подразумева

капитална

улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању
ИПА пројекат?

Осигурање безбедних и здравих услова за рад на свим радним местима о у радној околини у покрајинским органимаЦиљ 1

Назив :% реализације плана набавке средстава личне заштите на раду 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.1

Извор верификације :Покрајински секретаријат 100100100 100

Коментар :У%. Базна вредност 2015.

Назив :Број извршених прегледа средстава за рад и услова радне околине,
извршених прегледа електро инсталација, гасних инсталација и гробобранских
инсталација и извршених прегледа  услова радне околине (бука, осветљење,
струјање ваздуха и влажност вазду

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.2

Извор верификације :Покрајински секретаријат 331 2

Коментар :Обухвата преглед свих средстава за рад и радног простора и радне околине ангажовање стручних -специјализованих
института, уз израду стручних налаза. Базна вредност 2015.



ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,

ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ

СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ

СРЕДСТАВА

УКУПНА

СРЕДСТВА

Предузимање превентивних мера за спречавање настанка повреда на раду, професионалних болести и обољења у вези са радом,
оспособљавањем запослених за безбедан и здрав рад и пружање прве помоћи.

Циљ 2

Назив :Родни индикатор проценат  жена обухваћених обуком за безбедан и здрав
рад и израдом обрасца број 6.

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 2.1

Извор верификације :Покрајински секретаријат 676758 67

Коментар :Проценат је у односу на број запослених у покрајинским органима. Базна вредности 2015.

Назив :Родни индикатор проценат  мушкараца обухваћених обуком за безбедан и
здрав рад и израдом обрасца број 6.

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 2.2

Извор верификације :Покрајински секретаријат 333342 33

Коментар :Проценат је у односу на број запослених у покрајинским органима. Базна вредности 2015.

Назив :Родни индикатор проценат  жена обухваћених обуком за пружање прве
помоћи.

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 2.3

Извор верификације :Покрајински секретаријат 67670 67

Коментар :Проценат је у односу на број запослених у покрајинским органима. Базна вредности 2015.

Назив :Родни индикатор проценат  мушкараца обухваћених обуком за пружање
прве помоћи.

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 2.4

Извор верификације :Покрајински секретаријат 33330 33

Коментар :Проценат је у односу на број запослених у покрајинским органима. Базна вредности 2015.

Назив :Број набављених средстава за пружање прве помоћи уз ажурирање
постојећег протокола за пружање прве помоћи

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 2.5

Извор верификације :Покрајински секретаријат 10100 10

Коментар :Базна вредност 2015.

Предузимање превентивних мера за спречавање настанка повреда на раду, професионалних болести и обољења  у вези са радом
претходним и периодичним лекарским прегледима

Циљ 3

Назив :Родни индикатор проценат жена обухваћених лекарским прегледом 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 3.1

Извор верификације :Покрајински секретаријат 305031 40

Коментар :Проценат је у односу на број запослених у покрајинским органима. Базна вредност 2015.

Назив :Родни индикатор проценат мушкараца обухваћених лекарским прегледом 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 3.2

Извор верификације :Покрајински секретарија 705069 60

Коментар :Проценат је у односу на број запослених у покрајинским органима. Базна вредност 2015.



ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,

ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ

СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ

СРЕДСТАВА

УКУПНА

СРЕДСТВА

0703 Телекомуникације и информационо друштво 24.386.480,09 0,00 24.386.480,09

1500 Покрајински секретаријат за привреду и туризам 24.386.480,09 0,00 24.386.480,09

Телекомуникације и информационо друштвоНазив

07 Саобраћај и саобраћајна инфраструктураСектор

Искоришћење потенцијала информационо-комуникационих технологија за повећање ефикасности рада, запослености, квалитета
живота грађана и економски раст у АП Војводини.

Сврха

Закон о електронским комуникацијама ("Сл. Гласник Републике Србије", број 44/2010, 60/2013 - одлука УС и 62/2014)-члан 27.,
Стратегија развоја електронских комуникација од 2010. до 2020. године ("Сл. Гласник Републике Србије" број 68/10), Стратегија
развоја информационог друштва до 2020. године ("Сл. гласник РЕпублике Србије", број 51/2010), члан 27. Закон о електронским
комуникацијама ("Сл. гласник Ррепублике Србије", број 44/2010, 60/2013 - одлука УС и 62/2014,  Стратегија развоја
широкопојасних мрежа и сервиса у Републици Србији до 2016. године ("Службени гласник РС" бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12, - УС, 72/12, 7/14 - УС и 44/14), члан 43. Покрајинска скупштинска одлук о покрајинској управи ("Сл. лист АПВ",
бр. 37/14, 54/14 - др. одлука и 37/2016).

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Примена савремених информационо-комуникационих система са становишта економског, технолошко - производног и општег

развоја друштва доприноси и ствара услове за широку примену Интернета, а са тим и савременог сервиса и услуга. Раст пенетрације
широкопојасног приступа утиче се на позитиван раст економије што представља велики значај за даљи развој друштва. Различити
ИКТ сервиси проузрокују јачање економске додате вредности и стварање нових радних места. Кроз овај програм се спроводе
активности усмерене на раст пенетрације широкопојасном приступу Интернету, као и активности везане за  мултидисциплинарну и
мултисекторску примену информационо-комуникационих технологија. У сарадњи са локалним самоуправама суфинансираће се
пројекти који доприносе развоју електронских комуникација и информационог друштва на територији АП Војводине.

Опис

Стварање услова за, коришћење информационо - комуникационих технологија за повећање ефикасности рада, запослености,
квалитета живота грађана и грађанки.

Циљ 1

Назив :Број реализованих пројеката мултидисциплинарне и мултисекторске
примене информационо-комуникационих технологија

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.1

Извор верификације :Покрајински секретаријат 250200174 280

Коментар :Базна вредност  2015.

Назив :Назив родног индикатора: Број жена укључених у промоцију,
популаризацију и едукацију

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.2

Извор верификације :Покрајински секретаријат 25200 30

Коментар :Нема података

Назив :Назив родног индикатора:  Број мушкараца укључених у промоцију,
популаризацију и едукацију

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.3

Извор верификације :Покрајински секретаријат 35300 40

Коментар :Нема података



ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 
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СРЕДСТАВА

УКУПНА

СРЕДСТВА

1500 Покрајински секретаријат за привреду и туризам

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 07031001ПА

07031001 Подстицање развоја електронских комуникација и информационог
друштва

24.386.480,09 0,00 24.386.480,09

0703 Телекомуникације и информационо друштво
Програм (коме
припада)

Функција

Обезбеђење широкопостојног приступа Интернету грађанима и организацијама и мултидисциплинарна и мултисекторска примена
информационо-комуникационих технологија.

Сврха

Закон о електронским комуникацијама (''Сл.гласник Републике Србије'', број 44/2010, 60/2013 - одлука УС и 62/2014)- члан 27.,
Стратегија развоја електронских комуникација од 2010. до 2020. године (''Сл.гласник Републике Србије'' број 68/10), Стратегија
развоја информационог друштва до 2020.године (''Сл.гласник Републике Србије'', број 51/2010), Стратегија развоја широкопојасних

мрежа и сервиса у Републици Србији до 2016. године (''Службени гласник Републике Србије, број 55/05, 71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС и 44/14), члан 43. Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи (''Сл.лист АПВ'',
број 37/14, 54/14 - др.одлука  и 37/2016)

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Путем конкурса за развој електронских комуникација и информационог друштва предвиђа се суфинансирање са локалним
самоуправама пројекта из ове области, као што су успостављање ХОТСПОТ локација, успостављање система видео надзора у
школама и на раскрсницама, израда пројектно - техничке документације за метрополитенмреже у општинама и градовима у АП
Војводини и сл. Путем конкурса за удружења грађана предвиђа се суфинансирање и финансирање пројеката који допринсое
промоцији, популаризацији и едукацији у области електронских комунокација и информационог друштва на територији Аутономне
покрајине Војводине у складу са стратегијама развоја електронских комуникација и информационог друштва у Републици Србији.

Опис

НЕ

Да ли реализација
пројекта

подразумева

капитална

улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању
ИПА пројекат?

Обезбеђивање лакшег приступа Интернету и побољшање безбедности грађана увођењем видео надзораЦиљ 1

Назив :Број ХОТСПОТ локација за бесплатан интернет 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.1

Извор верификације :Покрајински секретаријат 100756 120

Коментар :Базна вредност 2015.

Назив :Број васпитно-образовних установа и раксрсница са видео надзором 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.2

Извор верификације :Покрајински секретаријат 807034 90

Коментар :Базна вредност 2015.

Назив :Број сервиса е-управе 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.3

Извор верификације :Покрајински секретаријат 850 10

Коментар :Базна вредност 2015.

Назив :Број пројектно-техничке документације широкопојасних метрополитен
мрежа

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.4

Извор верификације :Покрајински секретаријат 1070 11

Коментар :Базна вредност 2015.



ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 
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Промоција, популаризација и едукација у области електронских комуникација и информационог друштваЦиљ 2

Назив :Број реализованих пројеката 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 2.1

Извор верификације :Покрајински секретаријат 6050134 70

Коментар :Базна вредност 2015.

Назив :Назив родног индикатора: Број жена укључених у промоцију,
популаризацију и едукацију

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 2.2

Извор верификације :Покрајински секретаријат 25200 30

Коментар :Нема података

Назив :Назив родног индикатора:  Број мушкараца укључених у промоцију,
популаризацију и едукацију

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 2.3

Извор верификације :Покрајински секретаријат 35300 40

Коментар :Нема података

0802 Уређење система рада и радно правних односа 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00

1500 Покрајински секретаријат за привреду и туризам 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00

Уређење система рада и радно правних односаНазив

08 Тржиште радаСектор

Реализација трипартитног социјалног дијалога у АП ВојводиниСврха

Чл. 14-22. и чл. 24. Закона о социјално-економском савету ("Сл.гласник РС", бр. 125/04) и Споразум  о оснивању, деловању и начину
рада Покрајинског социјално-економског савета, бр. 117-021-00044/2006, од 26.7.2006. године, члан 43. Покрајинске скупштинске

одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, бр. 37/14, 54/14-др.одлука и 37/2016)
Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Овим програмом обухваћене су активности Покрајинског социјално-економског савета којима се остварује институционализација 
трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини, односно учешће социјалних партнера: репрезентативних синдиката и удружења
послодаваца  у АП Војводини у процесу доношења одлука органа АП Војводине о битним економским и социјалним питањима која
утичу на положај послодаваца и запослених.

Опис

Институционална сарадња представника покрајинских органа, репрезентативних синдиката и удружења послодаваца у АП
Војводини

Циљ 1

Назив :Проценат остварене сарадње 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.1

Извор верификације :Служба ПСЕС 100100100 100

Коментар :Базна вредност 2015.  у %

Обезбеђивање равномерног учешћа жена и мушкараца у саставу Покрајинског социјално-економског саветаЦиљ 2

Назив :Број жена у саставу чланова Покрајинског социјално-економског савета 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 2.1

Извор верификације :извор података - Служба ПСЕС 443 4

Коментар :Базна вредност 2015.

Назив :Број мушкараца у саставу чланова Покрајинског социјално-економског
савета

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 2.2

Извор верификације :извор података - Служба ПСЕС 141415 14

Коментар :Базна вредност 2015.



ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,

ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ

СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ

СРЕДСТАВА

УКУПНА

СРЕДСТВА

1500 Покрајински секретаријат за привреду и туризам

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 08021001ПА

08021001 Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП
Војводини

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00

0802 Уређење система рада и радно правних односа
Програм (коме
припада)

Функција

Остваривање трипартитног социјалног дијалога у АП ВојводиниСврха

чл. 14-22. и 24. Закона о социјално-економском савету ("Сл.гласник РС", бр. 125/04), Споразум  о оснивању, деловању и начину рада
Покрајинског социјално-економског савета, бр. 117-021-00044/2006, од 26.7.2006. године, члан 43. Покрајинске скупштинске одлуке
о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, бр. 37/14, 54/14-др.одлука и 37/2016)

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Кроз активности Покрајинског социјално-економског савета спроводи се институционална сарадња представника покрајинских
органа, репрезентативних синдиката и удружења послодаваца у АП Војводини, односно обезбеђује се учешће социјалних партнера у
процесу доношења одлука органа АП Војводине о битним економским и социјалним питањима.

Опис

НЕ

Да ли реализација
пројекта

подразумева

капитална

улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању
ИПА пројекат?

Обезбеђивање учешћа социјалних партнера у процесу доношења одлука органа АПВ о битним економским и социјалним питањимаЦиљ 1

Назив :Број одржаних седница 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.1

Извор верификације :Извор података - Служба ПСЕС 777 7

Коментар :Базна вредност 2015

Назив :Број размотрених материјала 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.2

Извор верификације :Извор података - Служба ПСЕС 212022 21

Коментар :Базна вредност 2015

Унапређење трипартитног социјалног дијалога у АПВЦиљ 2

Назив :Број финансијски подржаних социјалних партнера 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 2.1

Извор верификације :Извор података - Служба ПСЕС 333 3

Коментар :Базна вредност 2015

Афирмисање родне равноправности код заузимања ставова о економским и социјалним питањима из делокруга радаЦиљ 3

Назив :Број заузетих ставова у вези са родном равноправношћу 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 3.1

Извор верификације :Извор података - Служба ПСЕС 210 3

Коментар :Базна вредност 2015.



ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,

ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ

СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ

СРЕДСТАВА

УКУПНА

СРЕДСТВА

0803 Активна политика запошљавања 158.500.000,00 0,00 158.500.000,00

1500 Покрајински секретаријат за привреду и туризам 158.500.000,00 0,00 158.500.000,00

Активна политика запошљавањаНазив

08 Тржиште радаСектор

Утврђивање и реализација програма и мера активне политике запошљавањаСврха

Члан 36,39,40. и 43. Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Сл.гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 38/15),  члан
43. Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи ("Сл.лист АПВ", бр. 37/14, 54/14-др.одлука и 37/16), 1. приоритет-Развој
људских ресурса Покрајинске скупштинске одлуке о програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за
реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године ("Сл.лист АПВ", бр. 13/14) и Покрајински акциони план
запошљавања у АП Војводини који се доноси за сваку буџетску годину.

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Овим програмом обухваћене су активности усмерене на  постизање  циљева Националног, Покрајинског и локалних акционих
планова запошљавања, праћење ефикасности спровођења програма и мера активне политике запошљавања и активности
професионалне рехабилитације особа са инвалидитетом.

Опис

Подстицање запошљавања  и смањење незапослености жена и мушкарацаЦиљ 1

Назив :Родни индикатор Проценат жена  запослених или радно ангажованих кроз
програме и мере активне политике запошљавања

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.1

Извор верификације :База података ПСПТ 494846 50

Коментар :Односи се на процентуално утврђен број додељених субвенција по јавним позивима у току једне године у складу са
ПАПЗ, којима су запослене или радно ангажоване жене. Базна вредност 2015

Назив :Родни индикатор Проценат мушкараца запослених или радно ангажованих
кроз програме и мере активне политике запошљавања

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.2

Извор верификације :База података ПСПТ 515254 50

Коментар :ООдноси се на процентуално утврђен број додељених субвенција по јавним позивима у току једне године у складу са
ПАПЗ, којима су запослени или радно ангажовани мушкарци. Базна вредност 2015.



ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,

ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ

СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ

СРЕДСТАВА

УКУПНА

СРЕДСТВА

1500 Покрајински секретаријат за привреду и туризам

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 08031001ПА

08031001 Активна политика запошљавања у АП Војводини 158.500.000,00 0,00 158.500.000,00

0803 Активна политика запошљавања
Програм (коме
припада)

Функција

Смањење броја незапослених лицаСврха

Члан 36,39,40. и 43. Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Сл.гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 38/15),  члан
43. Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи ("Сл.лист АПВ", бр. 37/14, 54/14-др.одлука и 37/16), 1. приоритет-Развој
људских ресурса Покрајинске скупштинске одлуке о програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за
реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године ("Сл.лист АПВ", бр. 13/14) и Покрајински  акциони план
запошљавања у АП Војводини који се доноси за сваку буџетску годину.

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Овом програмском активношћу спроводе се програми и мере активне политике запошљавања којима се подстиче запошљавање

назапослених лица, односно смањује број незапослених лица. У складу са акционим планом запошљавања и средствима
опредељеним у покрајинском буџету, субвенционише се самозапошљавање незапослених лица, запошљавање незапослених лица код
послодаваца са територије АП Војводине који имају потребу за новим запошљавањем и финансира се запошљавање и радно
ангажовање незапослених лица кроз програме активне политике запошљавања (јавни радови, стручна пракса, приправници и обуке
у професионалним и радним вештинама).

Опис

НЕ

Да ли реализација
пројекта

подразумева

капитална

улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању
ИПА пројекат?

Повећање запошљавања и радног ангажовања  и смањење броја незапослених жена и мушкарацаЦиљ 1

Назив :Родни индикатор проценат жена запослених кроз програм 
самозапошљавања

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.1

Извор верификације :База ПСПТ 494846 50

Коментар :Програм обухвата процентуално утврђен број незапослених жена које су се самозапослиле, односно регисторвале
делатност уз добијање субвенције (зависи од износа буџетских средстава); Базна вредност 2015

Назив :Родни индикатор проценат мушкараца запослених кроз програм 
самозапошљавања

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.2

Извор верификације :База ПСПТ 515254 50

Коментар :Програм обухвата процентуално утврђен број незапослених мушкараца који су се самозапослили, односно регисторвали
делатност уз добијање субенције (зависи од износа буџетских средстава); Базна вредност 2015.

Назив :Родни индикатор проценат жена запослених и радно ангажованих кроз
програме  и мере активне политике запошљавања

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.3

Извор верификације :База ПСПТ 494846 50

Коментар :Програм обухвата процентуално утврђен број незапослених жена запослених и радно ангажованих кроз програме и мере
активне политике запошљавања, код послодаваца (зависи од износа буџетских средстава); Базна вредност 2015.

Назив :Родни индикатор проценат  мушкараца запослених и радно ангажованих
кроз програме  и мере активне политике запошљавања

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.4

Извор верификације :База ПСПТ 515254 50



ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,

ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ

СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ

СРЕДСТАВА

УКУПНА

СРЕДСТВА

Коментар :Програм обухвата процентуално утврђен број незапослених мушкараца запослених и радно ангажованих кроз програме и
мере активне политике запошљавања, код послодаваца  (зависи од износа буџетских средстава); Базна вредност 2015.

1401 Безбедно друштво 1.771.745,00 0,00 1.771.745,00

1500 Покрајински секретаријат за привреду и туризам 1.771.745,00 0,00 1.771.745,00

Безбедно друштвоНазив

14 Јавна безбедностСектор

Очување и унапређење безбедности друштваСврха

Уговор о бесповратним средствима (гранту), Спољне акције Европске уније-уговор о гранту са идентификационим бројем
2016/377-721

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Овим Уговором обухваћен је програм који  утврђује  активности које имају за циљ повећање нивоа регионалне сарадње путем
унапређивање нивоа спремности за одбрану од поплава у општинама региона око реке Саве. Програмом  ће се постићи повећање
капацитета и унапређење  попуне недостајућим материјалним средствима    јединица  цивилне заштите локалне самоуправе у
адекватнм реаговању на могуће поплаве. Унапредиће се и  ефикасности и других субјеката заштите и спасавања (локалне
самоуправе, ЈВП Воде Војводине , Црвеног крста и Горске службе спасавања) који имају одговорност  за правовремено  реаговање у
прекограничном региону како би се предупредили нежељени догађаји и смањиле  штетне последице.

Опис

Унапређење превенције од штетног дејства поплава кроз реализацију пројектаЦиљ 1

Назив :Број пројеката финансираних билатерарним средствима 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.1

Извор верификације :Потписан пројекат 111 0

Коментар :Базна вредност 2016.

1500 Покрајински секретаријат за привреду и туризам



ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,

ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ

СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ

СРЕДСТАВА

УКУПНА

СРЕДСТВА

ПРОЈЕКАТ 14015002ПЈ

14015002 ИПА Пројекат „Одговор на свеприсутне ванредне ситуације у
пограничној области“ – под акронимом ЕМБЕР

1.771.745,00 0,00 1.771.745,00

1401 Безбедно друштво
Програм (коме
припада)

Функција

Повећање нивоа регионалне сарадње кроз заједнички систем и приступ одговору на плављење у сливу реке Саве у пограничном
региону.

Сврха

Уговор о бесповратним средствима (гранту), Спољне акције Европске уније-уговор о гранту са идентификационим бројем
2016/377-721

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Пројекат „Одговор на свеприсутне ванредне ситуације у пограничној области“ – под акронимом ЕМБЕР”( у оквиру ИПА
прекограничног програма Хрватска-Србија 2007-2013 по трећем позиву) јесте повећање нивоа регионалне сарадње кроз заједнички
систем и приступ одговору на плављење у сливу реке Сава у пограничном региону кроз унапређење акција заштите и спашавања у
случају поплаве, изградње капацитета и опремање, као и промоцију и видљивост самог пројекта.

Опис

ДА

Да ли реализација
пројекта

подразумева

капитална

улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању
ИПА пројекат?

Повећање техничке спремности за реаговање у поплавамаЦиљ 1

Назив :% реализације  набавке планиране опреме 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.1

Извор верификације :Секретаријат Покрајинске владе 01000 0

Коментар :-

Унапређење вештина и процедура оперативних снага за заштиту и спашавање, као и хармонизација активности у случају поплаваЦиљ 2

Назив :Број учесника на радионицима 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 2.1

Извор верификације :Секретаријат Покрајинске владе 01060 0

Коментар :-



ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,

ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ

СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ

СРЕДСТАВА

УКУПНА

СРЕДСТВА

1507 Уређење и развој у области туризма 235.390.000,00 0,00 235.390.000,00

1500 Покрајински секретаријат за привреду и туризам 235.390.000,00 0,00 235.390.000,00

Уређење и развој у области туризмаНазив

15 Економска и развојна политикаСектор

Обезбеђење адекватног нивоа привредног раста, позитивне међународне слике, степена заштите природних и културних ресурса у
АПВ путем развоја туризма

Сврха

Закон о туризму ("СЛ.гласник РС, бр:36/2009, 88/2010  и 93 /2012-др.закон,93/2012 и 84/2015),члан 43.  Покрајинске скупштинске

одлуке о Покрајинској управи("СЛ.лист АП Војводине", бр.37/2014, 54/14– др. Одлука и 37/2016); Покрајинска скупштинска одлука
о изменама и допунама одлуке о оснивању Туристичке организације Војводине (" Службени лист АПВ", бр.52/2015); Стратегија
развоја туризма Републике Србије за период од 2016. до 2025. године (''Сл.гласник РС'' 98/16);  Стратегије развоја туризма
Војводине -Маркетинг стратегија туризма Војводине

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Спровођење програма је усмерено ка  унапређењу конкурентности туристичких дестинација, њиховом удруживању као  и јачању
капацитета туристичке понуде, ради развијања нових и унапређења постојећих туристичких производа у АП Војводини као и на
промоцију туристичке понуде АП Војводине.

Опис

Јачање конкуретне туристичке дестинацијеЦиљ 1

Назив :укупан броја долазака туриста у АП Војводину 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.1

Извор верификације :Републички завод за статистику 433332423332413332 443332

Коментар :Базна вредност 2015.

Назив :укупан броја ноћења туриста у АП Војводини 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.2

Извор верификације :Републички завод за статистику 10543141024314994314 1084314

Коментар :Базна вредност 2015.

Увођење родне перспективе у мере унапређења туризма у АП ВојводиниЦиљ 2

Назив :број родно анализираних мера 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 2.1

Извор верификације :Анкета покрајинског секретаријата 210 3

Коментар :Базна вредност 2015



ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,

ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ

СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ

СРЕДСТАВА

УКУПНА

СРЕДСТВА

1500 Покрајински секретаријат за привреду и туризам

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15071001ПА

15071001 Развој туристичког потенцијала АП Војводине 175.390.000,00 0,00 175.390.000,00

1507 Уређење и развој у области туризма
Програм (коме
припада)

Функција

Развој, очување и заштита туристичких вредности на територији АП ВојводинеСврха

Закон о туризму ("СЛ.гласник РС, бр:36/2009, 88/2010,99/2011- др. Закон,и 93 /2012 и 84/2015),члан 43.  Покрајинске скупштинске

одлуке о Покрајинској управи("СЛ.лист АП Војводине", бр.37/2014 , 54/14 – др. Одлука и 37/2016); Стратегија развоја туризма
Републике Србије за период од 2016. до 2025. године ("СЛ.гласник РС", бр.98/2006);  Стратегије развоја туризма Војводине
-Маркетинг стратегија туризма Војводине

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Спровођење активности које се односе на: припрему и реализацију развојних планова и програма туризма кроз финансирање
пројеката и активости субјеката из области туризма АП Војводине, а у циљу унапређења конкурентности туристичке дестинације и
јачање капацитета туристичке понуде, ради развијања нових и унапређења постојећих туристичких производа у АП Војводини;
предлог одлука, решења, информација, извештаја и других аката које усваја Покрајинска влада и Скупштина; предлог акта у вези
планирања и развоја туризма на териотрији Покрајине у складу са Стратегијом развоја туризма Републике Србије; анализу кретања и
промена на туристичком тржишту, праћење резултата оствареног домаћег и иностраног туристичког промета и девизног прихода од
туризма.

Опис

НЕ

Да ли реализација
пројекта

подразумева

капитална

улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању
ИПА пројекат?

Унапређење туристичке инфрастуктуре у приоритетним дестинацијамаЦиљ 1

Назив :Број опремљених јавних површина у циљу стварања тематских туристичких
целина

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.1

Извор верификације :Покрајински секретаријат 181614 20

Коментар :Базна вредност 2015.

Назив :Број обновљених и опремљених објеката 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.2

Извор верификације :Покрајински секретаријат 302725 32

Коментар :Базна вредност 2015.

Креирање атрактивне туристичке понудеЦиљ 2

Назив :Број подржаних манифестација 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 2.1

Извор верификације :Покрајински секретаријат 403836 42

Коментар :Подржане манифестације које се одржавају на територији АП Војводине а које својим садржајем привлаче како домаће
тако и стране туристе. Базна вредност 2015.

Назив :Број подржаних едукација 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 2.2

Извор верификације :Покрајински секретаријат 454442 46

Коментар :Подржане едукације су намењене лицима која су директно или индиректно баве туризмом. Базна вредност 2015.



ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,

ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ

СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ

СРЕДСТАВА

УКУПНА

СРЕДСТВА

Назив :Број учесница женског пола на организованим едукацијама 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 2.3

Извор верификације :Покрајински секретаријат 130125110 135

Коментар :До сада није успостављен систем мерења, тако да ће веродостојна базна вредност бити 2017. година

Назив :Број учесника мушког пола на организованим едукацијама 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 2.4

Извор верификације :Покрајински секретаријат 320315310 325

Коментар :До сада није успостављен систем мерења, тако да ће веродостојна базна вредност бити 2017. година

1500 Покрајински секретаријат за привреду и туризам

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15071002ПА

15071002 Подршка Туристичкој Организацији Војводине 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00

1507 Уређење и развој у области туризма
Програм (коме
припада)

Функција

Промоција АПВ као атрактивне туристичке дестинације и развој њених туристичких потенцијалаСврха

Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допунама одлуке о оснивању Туристичке организације Војводине(" Службени лист
АПВ", бр.52/2015); Закон о туризму („Сл.гласник РС“,бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 – др.закон, 93/2012 и 84/2015),  Статут ТОВ
донет 28.10.2009. године, Измене и допуне Статута ТОВ-а од 21.09.2016., члан 43. Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској
управи ("Сл.лист АПВ", бр. 37/14, 54/14-др.одлука и 37/2016)

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Промоција туристичке понуде АП Војводине на сајмовима, израда промотивних материјала, сарадња са медијима и туристичким
субјектима (туристичке организације, агенције, даваоци туристичких услуга, локални, покрајински и републички органи... и други
видови промотивних активности (сајт,друствене мреже...).

Опис

НЕ

Да ли реализација
пројекта

подразумева

капитална

улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању
ИПА пројекат?

Унапређење информисаности  о туристичкој понуди ВојводинеЦиљ 1

Назив :Укупан број сајмова, конференција и других промотивних активности 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.1

Извор верификације :Подаци ТОВ-а 363431 38

Коментар :Базна вредност 2015.

Назив :Број посета сајту Туристичке организације Војводине 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.2

Извор верификације :Подаци ТОВ-а 425000420000416000 430000

Коментар :Базна вредност 2015.

Назив :Врсте писаних и електронских публикација о туристичкој понуди Војводине 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.3

Извор верификације :Подаци ТОВ-а 161512 17

Коментар :Базна вредност 2015.



ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,

ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ

СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ

СРЕДСТАВА

УКУПНА

СРЕДСТВА

Едукација пружаоца услуга у туризмуЦиљ 2

Назив :Број одржаних едукација на територији АП Војводине 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 2.1

Извор верификације :Подаци ТОВ-а 650 7

Коментар :Базна вредност 2015.

Промоција путем  друштвених мрежа.Циљ 3

Назив :Број пратилаца друштвених мрежа. 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 3.1

Извор верификације :Подаци ТОВ-а 850080005600 9000

Коментар :Базна вредност 2015.

Унапређење туристичке инфраструктуреЦиљ 4

Назив :Приступачност у туризму 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 4.1

Извор верификације :Подаци ТОВ-а 70500 100

Коментар :Базна вредност 2015.

Назив :Туристичка сигнализација 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 4.2

Извор верификације :Подаци ТОВ-а 210 3

Коментар :Базна вредност 2015

Унапређење промотивних активности субјекатаЦиљ 5

Назив :Израда оперативних маркетинг планова 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 5.1

Извор верификације :израда оперативних маркетиншких планова 510 10

Коментар :Базна вредност 2015



ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,

ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ

СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ

СРЕДСТАВА

УКУПНА

СРЕДСТВА

1509 Подстицаји развоју конкурентности привреде 309.351.782,92 0,00 309.351.782,92

1500 Покрајински секретаријат за привреду и туризам 309.351.782,92 0,00 309.351.782,92

Подстицаји развоју конкурентности привредеНазив

15 Економска и развојна политикаСектор

Унапређење нивоа привредног развоја, побољшање пословног окружења, усаглашавање пословања са међународним стандардима и
повећање животног стандарда становништва у АП Војводини

Сврха

"Члан 43. Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи (""Сл. лист АПВ"", бр. 37/14, 54/14-др. одлука и 37/2016);
Покрајинска скупштинска одлука о програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију
приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020 године (""Сл. лист АПВ"", бр. 13/2014);
Одлука о установљавању знака Најбоље из Војводине (""Сл. лист АПВ"", бр. 12/2008)
Правилник о одређивању послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину
сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата (''Сл. гл. РС'',  бр. 56/2012)"

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Програм  обухвата мере и активности техничке и финансијске подршке сектору МСПП, подстицаје директним инвестицијама
(гринфилд, браунфилд), подршку и промоцију извоза путем наступа на сајмовима, подршку пословном умрежавању и удруживању
(кластери, инкубатори), подршку очувању и развоју старих и уметничких заната, подршку успостављању система вредновања
квалитета домаћих производа кроз стандардизацију и сертификацију, подршку социјалном предузетништву и др.

Опис

Успостављање стабилног и равномерног привредног раста у АП ВојводиниЦиљ 1

Назив :Позиција АП Војводине као региона и локалних самоуправа у њеном
саставу на Јединственој листи развијености региона и јединица локалне самоуправе

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.1

Извор верификације :Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона
и јединица локалне самоуправе за календарску годину.

111 1

Коментар :Базна вредност 2015

Развијање родно осетљивог приступа привредном развојуЦиљ 2

Назив :Број мера за унапређење положаја жена у области привреде 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 2.1

Извор верификације :База података у Покрајинском секретаријату 211 2

Коментар :Базна вредност 2015.



ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,

ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ

СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ

СРЕДСТАВА

УКУПНА

СРЕДСТВА

1500 Покрајински секретаријат за привреду и туризам

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15091001ПА

15091001 Подршка развоју предузетништва, микро, малих  и средњих
привредних друштава

165.000.000,00 0,00 165.000.000,00

1509 Подстицаји развоју конкурентности привреде
Програм (коме
припада)

Функција

Креирање конкурентног привредног амбијента заснованог на приватној предузетничкој иницијативи, знању и иновативностиСврха

"Члан 43. Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи (""Сл. лист АПВ"", бр. 37/14, 54/14-др. одлука и 37/2016);
Покрајинска скупштинска одлука о програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију
приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020 године (""Сл. лист АПВ"", бр. 13/2014)"

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Програмска активност се односи на подршку предузетницима, микро, малим и средњим привредним друштвима путем:
субвенцонисања трошкова набавке опреме, машина, софтвера, репроматеријала и др; финансирања обука за стицање менаџерских
знања и осталих захтева савременог пословање (поседовање стандарда квалитета, електронске презентације и сл.,  трошкови набавке
нематеријалне имовине (лиценци, сертификата,  франшиза, патената и др., субвенционисање камата  за почетнике у пословању у
сарадњи са финансијским институцијама и  других мера за унапређење пословне делатности и конкурентности на тржишту,
укључујући подршку иновационим производима и иновационим процесима.

Опис

НЕ

Да ли реализација
пројекта

подразумева

капитална

улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању
ИПА пројекат?

Побољшање нивоа техничко-технолошке опремљености ММСП и предузетникаЦиљ 1

Назив :Удео субвенционисаног износа трошкова набавке основних средстава и
репроматеријала  у укупној вредности прибављених основних средстава и
репроматеријала

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.1

Извор верификације :База података у Покрајинском секретаријату. 505062 50

Коментар :На конкурсу се дефинише максималан износ, односно учешће ПСПТ у покривању трошкова набавке." у%. Базна вредност
2015.

Јачање женског предузетништваЦиљ 2

Назив :Родни индикатор: Учешће одобрених субвенција за жене - оснивачице
предузетничких радњи и (су)власнице привредних друштава, у укупној вредности
додељених субвенција

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 2.1

Извор верификације :База података у Покрајинском секретаријату. 303023 30

Коментар :На конкурсу се дефинише удео средстава намењен за женско предузетништво". у%. Базна вредност 2015.

Подршка почетницима у пословањуЦиљ 3

Назив :Број подржаних предузетника/ ММС привредних друштава - почетника у
пословању

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 3.1

Извор верификације :База података у Покрајинском секретаријату 80600 100

Коментар :На основу броја одобрених субвенција за камате

Назив :Родни индикатор: Удео субвенција за жене - оснивачице предузетничких
радњи и (су)власнице привредних друштава, у укупном броју одобрених
субвенција за  камате

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 3.2

Извор верификације :База података у Покрајинском секретаријату 30250 30

Коментар :Базна вредност 2015



ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,

ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ

СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ

СРЕДСТАВА

УКУПНА

СРЕДСТВА

Назив :Родни индикатор: Удео субвенција за мушкарце - осниваче предузетничких
радњи и (су)власнике привредних друштава, у укупном броју одобрених субвенција
за  камате

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 3.3

Извор верификације :База података у Покрајинском секретаријату 70750 70

Коментар :Базна вредност 2015.

1500 Покрајински секретаријат за привреду и туризам

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15091002ПА

15091002 Промоција извоза путем сајамских наступа 21.200.000,00 0,00 21.200.000,00

1509 Подстицаји развоју конкурентности привреде
Програм (коме
припада)

Функција

Унапређење привредне и туристичке активности путем сајамских наступаСврха

"Члан 27.8 Статута АП Војводине (""Сл. лист АПВ"", бр. 20/2014)
Члан 43. Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи (""Сл. лист АПВ"", бр. 37/14, 54/14-др. одлука и 37/2016);"

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Промоција извоза путем сајамских наступа обухвата: Субвенције за појединачне наступе привредних друштава и предузетника на
домаћим сајмовима и сајмовима у Европи; Организовање обједињених сајамских наступа; Подршка регионалним сајамским
манифестацијама у АП Војводини и Подршка за наступ покрајинских органа и организација на  сајмовима.

Опис

НЕ

Да ли реализација
пројекта

подразумева

капитална

улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању
ИПА пројекат?

Освајање нових тржишта промоцијом производа и услуга на сајамским манифестацијама у земљи и иностранствуЦиљ 1

Назив :Број привредних субјеката чије је наступање на сајмовима субвенционисано 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.1

Извор верификације :Подаци у бази Секретаријата 505060 50

Коментар :Базна вредност 2015.

Назив :Број привредних субјеката чије је наступање организовано на сајмовима, на
обједињеном штанду Секретаријата

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.2

Извор верификације :Подаци у бази Секретаријата 707080 70

Коментар :Базна вредност 2015.

Назив :Број нових пословних уговора склопљених на сајмовима (укупно субвенције
и обједињени наступи)

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.3

Извор верификације :Подаци у бази Секретаријата 121212 12

Коментар :Базна вредност 2015.

Назив :Број нових пословних контаката на  сајмским манифестацијама које се
организују

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.4

Извор верификације :Подаци у бази Секретаријата  и код ТОВ. 150150350 150

Коментар :Базна вредност 2015.



ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
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ПРИХОДА,

ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ

СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
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СРЕДСТАВА

УКУПНА

СРЕДСТВА

Унапређење међународне привредне сарадње кроз подршку организаторима регионалних сајамских манифестацијаЦиљ 2

Назив :Број подржаних регионалних сајамских манифестација у АП Војводини 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 2.1

Извор верификације :Подаци у бази Секретаријата 667 6

Коментар :Базна вредност 2015.

Назив :Број привредних друштава који по први пут наступају на сајму 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 2.2

Извор верификације :Подаци у бази Секретаријата и организатора регионалних
сајмова

121215 12

Коментар :Базна вредност 2015.

1500 Покрајински секретаријат за привреду и туризам

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15091003ПА

15091003 Подршка пословном удруживању и умрежавању 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00

1509 Подстицаји развоју конкурентности привреде
Програм (коме
припада)

Функција

Повећање конкурентности привреде АП Војводине путем повезивања и умрежавања у ланце вредности (оптимизација пословања од
добављача до крајњег купца - Портеров ланац вредности (1) основне активности: улазна логистика, производни процес, излазна
логистика, продаја и маркетинг, постпродајне услуге, (2) активности подршке: инфраструктура, људски ресурси, развој технологије,
набавке), и кроз подршку пословним инкубаторима.

Сврха

"Члан 43. Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи (""Сл. лист АПВ"", бр.37/14, 54/14-др. одлука и 37/2016);
Покрајинска скупштинска одлука о програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију
приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године (""Сл. лист АПВ"", бр. 13/2014)"

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

У оквиру подршке пословном удруживању и умрежавању спроводиће се конкурси за субвенционисање трошкова кластер
организација у АПВ (према дефинисаним критеријумима), ради  јачања иновативности и остваривања заједничких циљева и
интереса чланица кластера и њихових потпорних организација и ефикаснијег коришћење ресурса. У оквиру подршке пословним
инкубаторима спроводиће се конкурси (према дефинисаним критеријумима), ради унапређења рада пословних инкубатора.

Опис

НЕ

Да ли реализација
пројекта

подразумева

капитална

улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању
ИПА пројекат?

Постизање одрживог раста и ширења кластераЦиљ 1

Назив :Број подржаних кластера у АПВ 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.1

Извор верификације :База података у Покрајинском секратаријату 252019 30

Коментар :Базна вредност 2015.

Назив :Број чланица у подржаним кластерима 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.2

Извор верификације :База података у Покрајинском секратаријату 680620600 720

Коментар :Базна вредност 2015.



ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,

ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ

СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
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СРЕДСТАВА

УКУПНА

СРЕДСТВА

Унапређење капацитета пословних инкубатораЦиљ 2

Назив :Број повећања станара у пословним инкубаторима 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 2.1

Извор верификације :База података у Служби за реализацију програма развоја АПВ 504540 60

Коментар :Базна вредност 2015.

1500 Покрајински секретаријат за привреду и туризам

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15091004ПА

15091004 Најбоље из Војводине 400.000,00 0,00 400.000,00

1509 Подстицаји развоју конкурентности привреде
Програм (коме
припада)

Функција

Повећање конкурентности производа на домаћем и страном тржишту применом  међународних стандарда  и  ознаке географског
порекла производа из АП Војводине

Сврха

"Члан 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ( ''Сл. лист АПВ '', бр. 37/14, 54/14-др. одлука и 37/2016 );
Одлука о установљењу знака ''Најбоље из Војводине'' ( ''Сл. лист АПВ'', бр. 12/2008)"

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Програмска активност обухвата спровођење позива произвођачима за стицање ознаке ''Најбоље из Војводине'' на основу строго
дефинисане процедуре, која укључује висок и стандардни квалитет, уведене међународне процедуре стандардизације и
сертификације и географско порекло из АП Војводине

Опис

НЕ

Да ли реализација
пројекта

подразумева

капитална

улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању
ИПА пројекат?

Повећање конкурентности привреде АПВЦиљ 1

Назив :Годишња стопа раста производње производа са знаком "Најбоље из
Војводине"

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.1

Извор верификације :Анкета корисника знака. 443 5

Коментар :Базна вредност 2015.

Назив :Годишња стопа раста извоза производа са знаком "Најбоље из Војводине" 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.2

Извор верификације :Анкета корисника знака 332 3

Коментар :Базна вредност 2015.



ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,

ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ

СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ

СРЕДСТАВА

УКУПНА

СРЕДСТВА

1500 Покрајински секретаријат за привреду и туризам

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15091005ПА

15091005 Подршка уметничким и старим занатима 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1509 Подстицаји развоју конкурентности привреде
Програм (коме
припада)

Функција

Ревитализација послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиностиСврха

"Члан 43. Покрајинске скупштинске одлуке  о покрајинској управи (''Сл. лист АПВ'', бр. 37/14, 54/14-др. одлука и 37/2016;
 Правилник о одређивању послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину
сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата (''Сл. гл. РС'',  бр. 56/2012"

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Програмска активност обухвата спровођење конкурса за унапређивање и развоја пословања, набавке опреме и материјала за рад и
организовања обуке за  занимања која се сматрају уметничким и старим занатима

Опис

НЕ

Да ли реализација
пројекта

подразумева

капитална

улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању
ИПА пројекат?

Побољшање тржишне позиционираности уметничких, занатских и производа домаће радиностиЦиљ 1

Назив :Родни индикатор: Број запослених жена у занатским радњама (домаћој
радиности)

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.1

Извор верификације :Анкета корисника средстава  и подаци Републичког завода за
статистику.

404034 40

Коментар :Базна вредност 2015.

Назив :Родни индикатор Број запослених мушкараца у занатским радњама (домаћој
радиности)

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.2

Извор верификације :Анкета корисника средстава  и подаци Републичког завода за
статистику.

606056 60

Коментар :Базна вредност 2015.

Очување старих и уметничких заната и послова домаће радиностиЦиљ 2

Назив :Број подржаних едукација,  организованих обука и одржаних радионица за 
занимања која се сматрају старим и уметничким занатима

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 2.1

Извор верификације :Анализе и анкете 9090161 90

Коментар :Базна вредност 2015.

Назив :% конкурсних средстава одобрених за набавку опреме и материјала за рад
занатских радњи и УГ (домаће радиности)

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 2.2

Извор верификације :Анализе и анкете 707057 70

Коментар :Базна вредност 2015.



ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,

ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ

СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ

СРЕДСТАВА

УКУПНА

СРЕДСТВА

1500 Покрајински секретаријат за привреду и туризам

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15091006ПА

15091006 Администрација, управљање и инспекцијски надзор 88.251.782,92 0,00 88.251.782,92

1509 Подстицаји развоју конкурентности привреде
Програм (коме
припада)

Функција

Обављање редовних задатака Секретаријата и осигурање поштовања законских прописа из делокруга СекретаријатаСврха

Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине ("Сл. гласник РС", бр. 99/2009 и 67/2012 - одлука УС, чл. 31 и чл.
81); 
Закон о електронским комуникацијама ("Сл. гласник Републике Србије", бр. 44/2010, 60/2013 - одлука УС и 62/2014, чл. 132) 
; Статут Аутономне Покрајине Војводине ("Сл. лист АПВ", бр. 20/2014); Покрајинска скупштинска одлука о спровођењу Статута
Аутономне Покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", бр. 20/2014);  члан 43. Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској
управи ("Сл.лист АПВ", бр. 37/14, 54/14-др.одлука и 37/2016; Закон о запосленима у АПВ и ЈЛС (''Сл.гласник РС'' бр. 21/2016),Закон
о систему плата запослених у јавном сектору (''Сл. гласник РС'' бр. 18/2016 и 108/2016), Законски прописи који регулишу плате и
друге расходе за запослене

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Средства планирана на овој програмској активности омогућавају редовно пословање Секретаријата и извршавање свих активности
неопходних за његово  функционисање. Непосредни инспекцијски надзор над применом закона и других прописа из области 
електронских комуникација и ауторског и сродних права, издавање решења о отклањању неправилности и забрани, подношење

прекршајних и кривичних пријава.

Опис

НЕ

Да ли реализација
пројекта

подразумева

капитална

улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању
ИПА пројекат?

Побољшање и доследна примена законских прописа у области  електронских комуникација и ауторског и сродних праваЦиљ 1

Назив :број извршених контрола 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.1

Извор верификације :Покрајински секретаријат 130114100 140

Коментар :Базна вредност 2015.

Назив :% извршених контрола током којих су уочене неправилности: бр.
(решења+пријаве) / бр. контрола

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.2

Извор верификације :Покрајински секретаријат 303335 27

Коментар :у %.Базна вредност 2015.



ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,

ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ

СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ

СРЕДСТАВА

УКУПНА

СРЕДСТВА

1500 Покрајински секретаријат за привреду и туризам

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15091013ПА

15091013 Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално
предузетничких иновација

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00

1509 Подстицаји развоју конкурентности привреде
Програм (коме
припада)

Функција

Подизање свести кључних актера о значају  концепта  социјалне економије  за  одрживи раст  друштва и стварање стимулативног
окружења за постојеће и  изградњу нових  капацитета социјалних предузећа.

Сврха

"Члан 43. Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи (""Сл. лист АПВ"" бр. 37/14, 54/14-др. одлука и 37/2016)
Покрајинска скупштинска одлука о програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију
приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године (""Сл. лист АПВ"" бр. 13/2014)"

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

"У оквиру подршке развоју капацитета  социјалних предузећа и социјално предузетничких иницијатива спроводиће се јавни позив 
локалним самоуправама и привредним друштвима за  опремање /прилагођавање услова пословног амбијента  за оне који се определе
да пружају подршку професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.   "

Опис

НЕ

Да ли реализација
пројекта

подразумева

капитална

улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању
ИПА пројекат?

Успоставити јединствену евиденцију социјалних предузетника и социјалних предузећа на територији АП Војводине , правила за
њихово препознавање и афирмативне критеријуме за бољу позицију на тржишту

Циљ 1

Назив :Број подржаних социјалних предузећа/иницијатива у АПВ 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.1

Извор верификације :База података у Покрајинском секретаријату 630 9

Коментар :Базна вредност 2015. - не постоји

Назив :Родни индикатор: Удео жена укључених  путем  социјалног предузетништва 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.2

Извор верификације :База података у Покрајинском секретаријату 50500 50

Коментар :Базна вредност 2015. - не постоји

Назив :Родни индикатор: Удео мушкараца укључених  путем  социјалног
предузетништва

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.3

Извор верификације :База података у Покрајинском секретаријату 50500 50

Коментар :Базна вредност 2015. - не постоји

УКУПНО ПРОГРАМИ : 747.139.008,01 0,00 747.139.008,01


