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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 и 103/2015) и члана 15. Покрајинске
скупштинске одлуке o ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину
(„Службени лист АП Војводине“ 54/2016) покрајински секретар за привреду и туризам доноси:

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
ЗА 2016. ГОДИНУ
I ПРИХОД, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
У финансијски план укључене су промене прихода и примања, односно расхода и издатака
одобрене до 30. септембра 2016. године у складу са прописима који уређују буџетски систем.
Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година по Покрајинској
скупштинској одлуци о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2016. годину за
раздео 15 су:

Редни
број

Шифра
(ознака
извора
финасирања)

Расходи и
издаци из
прихода,
примања и
пренетих
неутрошених
средстава

1.

01 00

515.369.323,64

2.

01 02

24.861.894,76

3.

07 10

9.539.736,89

4.
5.

13 00
13 12

40.472.064,33
166.452.435,46

6.

14 00

50.000.000,00

7.

15 00

УКУПНО

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Приходи из буџета

426.231,73

806.695.455,08

Назив извора финансирања

426.231,73

Приходи из буџета – накнаде и други приходи
по посебним законима
Трансфери од других нивоа власти – трансфери
из републичког буџета за поверене послове
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година
– средства од наплаћених потраживања Фонда
за развој Аутономне Покрајине Војводине и
других потраживања по датим кредитима
Неутрошена средства од приватизације из
ранијих године
Неутрошена средства донација из ранијих
година,
311700 – Пренета неутрошена средства из
ранијих година

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
2016. годину у укупном износу од 807.121.668,81 динара приказан је у следећој табели:

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

15

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

1500

Покрајински секретаријат за привреду и туризам
Програм 0606
Програмска
активност 1009
412

Подршка раду органа јавне управе
Безбедност и здравље на раду
Општи послови по питању рада

423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Компјутерске услуге

4232

01 00 Приходи из буџета

144.000,00
1.198.000,00

1.198.000,00

1.198.000,00

330.000,00

330.000,00

330.000,00

330.000,00

МАТЕРИЈАЛ

8.067.000,00

8.067.000,00

Административни материјал

8.067.000,00

8.067.000,00

8.067.000,00

8.067.000,00

9.739.000,00

9.739.000,00

Остале опште услуге
01 00 Приходи из буџета

426
4261

144.000,00

144.000,00

01 00 Приходи из буџета

4239

1.672.000,00

144.000,00

1.198.000,00

Стручне услуге

4235

1.672.000,00

01 00 Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 412
01 00 Приходи из буџета
Укупно за функцију 412

9.739.000,00

0,00

9.739.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1009
01 00 Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 1009

9.739.000,00
9.739.000,00

9.739.000,00
0,00

9.739.000,00

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

Укупно за програм Подршка раду органа јавне управе

9.739.000,00
9.739.000,00

9.739.000,00
0,00

9.739.000,00

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Програм 0701
Програмска
активност 1001
450

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

Уређење и надзор у области саобраћаја
Развој саобраћаја и путне инфраструктуре
Саобраћај
45.322.668,79

45.322.668,79

45.322.668,79

45.322.668,79

01 00 Приходи из буџета

10.000.000,00

10.000.000,00

13 12 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - средства од наплаћених
потраживања Фонда за развој Аутономне
Покрајине Војводине и других потрживања по
датим кредитима

35.322.668,79

35.322.668,79

10.000.000,00
35.322.668,79

10.000.000,00
35.322.668,79

463
4632

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Капитални трансфери осталим нивоима
власти

Извори финансирања за функцију 450
01 00 Приходи из буџета
13 12 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - средства од наплаћених
потраживања Фонда за развој Аутономне
Покрајине Војводине и других потрживања по
датим кредитима
Укупно за функцију 450

45.322.668,79

0,00

45.322.668,79

Извори финансирања за програмску активност 1001
01 00 Приходи из буџета
13 12 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - средства од наплаћених
потраживања Фонда за развој Аутономне
Покрајине Војводине и других потрживања по
датим кредитима

Укупно за програмску активност 1001

10.000.000,00
35.322.668,79

45.322.668,79

10.000.000,00
35.322.668,79

0,00

45.322.668,79

Извори финансирања за програм Уређење и надзор у области саобраћаја
01 00 Приходи из буџета
13 12 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - средства од наплаћених
потраживања Фонда за развој Аутономне
Покрајине Војводине и других потрживања по
датим кредитима

Укупно за програм Уређење и надзор у области саобраћаја

10.000.000,00
35.322.668,79

45.322.668,79

10.000.000,00
35.322.668,79

0,00

45.322.668,79

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Програм 0703
Програмска
активност 1001
460

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Укупно

Телекомуникације и информационо друштво
Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва
Комуникације
24.861.894,76

24.861.894,76

24.861.894,76

24.861.894,76

24.861.894,76

24.861.894,76

5.500.000,00

5.500.000,00

5.500.000,00

5.500.000,00

5.500.000,00

5.500.000,00

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

24.861.894,76

24.861.894,76

13 12 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - средства од наплаћених
потраживања Фонда за развој Аутономне
Покрајине Војводине и других потрживања по
датим кредитима

5.500.000,00

5.500.000,00

463
4632

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Капитални трансфери осталим нивоима
власти

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

481
4819

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Дотације осталим непрофитним
институцијама

13 12 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - средства од наплаћених
потраживања Фонда за развој Аутономне
Покрајине Војводине и других потрживања по
датим кредитима

Извори финансирања за функцију 460

Укупно за функцију 460

30.361.894,76

0,00

30.361.894,76

Извори финансирања за програмску активност 1001
01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи
по посебним законима

24.861.894,76

24.861.894,76

13 12 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - средства од наплаћених
потраживања Фонда за развој Аутономне
Покрајине Војводине и других потрживања по
датим кредитима

5.500.000,00

5.500.000,00

Укупно за програмску активност 1001

30.361.894,76

0,00

30.361.894,76

Извори финансирања за програм Телекомуникације и информационо друштво
01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи
по посебним законима

24.861.894,76

24.861.894,76

13 12 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - средства од наплаћених
потраживања Фонда за развој Аутономне
Покрајине Војводине и других потрживања по
датим кредитима

5.500.000,00

5.500.000,00

Укупно за програм Телекомуникације и информационо друштво

30.361.894,76

0,00

30.361.894,76

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Програм 0802
Програмска
активност 1001
412

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

Уређење система рада и радно правних односа
Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини
Општи послови по питању рада

465
4651

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

8.000.000,00

8.000.000,00

Остале текуће дотације и трансфери

8.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

01 00 Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 412
01 00 Приходи из буџета
Укупно за функцију 412

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01 00 Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 1001

8.000.000,00
8.000.000,00

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

Укупно за програм Уређење система рада и радно правних односа

Програм 0803
Програмска
активност 1001
412

8.000.000,00

8.000.000,00
0,00

8.000.000,00

Активна политика запошљавања
Активна политика запошљавања у АП Војводини
Општи послови по питању рада

454
4541

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА
Текуће субвенције приватним предузећима

01 00 Приходи из буџета
13 12 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - средства од наплаћених
потраживања Фонда за развој Аутономне
Покрајине Војводине и других потрживања по
датим кредитима

481
4819

8.000.000,00

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Дотације осталим непрофитним
институцијама

01 00 Приходи из буџета

143.500.000,00

143.500.000,00

143.500.000,00

143.500.000,00

114.500.000,00

114.500.000,00

29.000.000,00

29.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

164.500.000,00
29.000.000,00

164.500.000,00
29.000.000,00

Извори финансирања за функцију 412
01 00 Приходи из буџета
13 12 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - средства од наплаћених
потраживања Фонда за развој Аутономне
Покрајине Војводине и других потрживања по
датим кредитима
Укупно за функцију 412

193.500.000,00

0,00

193.500.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01 00 Приходи из буџета
13 12 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - средства од наплаћених
потраживања Фонда за развој Аутономне
Покрајине Војводине и других потрживања по
датим кредитима

Укупно за програмску активност 1001

164.500.000,00
29.000.000,00

193.500.000,00

164.500.000,00
29.000.000,00

0,00

193.500.000,00

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

Извори финансирања за програм Активна политика запошљавања
01 00 Приходи из буџета
13 12 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - средства од наплаћених
потраживања Фонда за развој Аутономне
Покрајине Војводине и других потрживања по
датим кредитима

Укупно за програм Активна политика запошљавања

Програм 1001
Програмска
активност 1008
412

164.500.000,00
29.000.000,00

193.500.000,00

164.500.000,00
29.000.000,00

0,00

193.500.000,00

Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Афирмација родне равноправности
Општи послови по питању рада

481
4819

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Дотације осталим непрофитним
институцијама

01 00 Приходи из буџета

3.200.000,00

3.200.000,00

3.200.000,00

3.200.000,00

3.200.000,00

3.200.000,00

3.200.000,00

3.200.000,00

Извори финансирања за функцију 412
01 00 Приходи из буџета
Укупно за функцију 412

3.200.000,00

0,00

3.200.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1008
01 00 Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 1008

Програмска
активност 1009
412

0,00

3.200.000,00

74.000.000,00

74.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

68.000.000,00

68.000.000,00

13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година

40.472.064,33

40.472.064,33

13 12 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - средства од наплаћених
потраживања Фонда за развој Аутономне
Покрајине Војводине и других потрживања по
датим кредитима

27.527.935,67

27.527.935,67

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

6.000.000,00
40.472.064,33

6.000.000,00
40.472.064,33

13 12 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - средства од наплаћених
потраживања Фонда за развој Аутономне
Покрајине Војводине и других потрживања по
датим кредитима

27.527.935,67

27.527.935,67

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Остале текуће дотације и трансфери

01 00 Приходи из буџета

4652

3.200.000,00

3.200.000,00

Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у
области равноправности полова
Општи послови по питању рада

465
4651

3.200.000,00

Остале капиталне дотације и трансфери

Извори финансирања за функцију 412

Укупно за функцију 412

74.000.000,00

0,00

74.000.000,00

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

Извори финансирања за програмску активност 1009
01 00 Приходи из буџета
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година

6.000.000,00
40.472.064,33

6.000.000,00
40.472.064,33

13 12 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - средства од наплаћених
потраживања Фонда за развој Аутономне
Покрајине Војводине и других потрживања по
датим кредитима

27.527.935,67

27.527.935,67

Укупно за програмску активност 1009

Програмска
активност 1010
412

0,00

74.000.000,00

Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ
Општи послови по питању рада
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Текући трансфери осталим нивоима власти

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

13 12 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - средства од наплаћених
потраживања Фонда за развој Аутономне
Покрајине Војводине и других потрживања по
датим кредитима

3.000.000,00

3.000.000,00

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

8.160.000,00

8.160.000,00

Остале текуће дотације и трансфери

8.160.000,00

8.160.000,00

8.160.000,00

8.160.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

12.160.000,00
3.000.000,00

12.160.000,00
3.000.000,00

463
4631

465
4651

01 00 Приходи из буџета

481
4819

74.000.000,00

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Дотације осталим непрофитним
институцијама

01 00 Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 412
01 00 Приходи из буџета
13 12 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - средства од наплаћених
потраживања Фонда за развој Аутономне
Покрајине Војводине и других потрживања по
датим кредитима
Укупно за функцију 412

15.160.000,00

0,00

15.160.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1010
01 00 Приходи из буџета
13 12 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - средства од наплаћених
потраживања Фонда за развој Аутономне
Покрајине Војводине и других потрживања по
датим кредитима

Укупно за програмску активност 1010

12.160.000,00
3.000.000,00

15.160.000,00

12.160.000,00
3.000.000,00

0,00

15.160.000,00

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Програмска
активност 1011
412

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини
Општи послови по питању рада

454
4541

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА
Текуће субвенције приватним предузећима

01 00 Приходи из буџета

5.174.540,21

5.174.540,21

5.174.540,21

5.174.540,21

5.174.540,21

5.174.540,21

5.174.540,21

5.174.540,21

Извори финансирања за функцију 412
01 00 Приходи из буџета
Укупно за функцију 412

5.174.540,21

0,00

5.174.540,21

Извори финансирања за програмску активност 1011
01 00 Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 1011

5.174.540,21
5.174.540,21

0,00

5.174.540,21

Унапређење родно одговорног буџетирања и спровођење Програма за заштиту жена
од насиља у породици и у партнерским односима и другим облицима родно заснованог
насиља у АП Војводини
Општи послови по питању рада

Пројекат 4013
412
421
4216

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

103.000,00

103.000,00

Закуп имовине и опреме

103.000,00

103.000,00

103.000,00

103.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

323.231,73

323.231,73

Административне услуге

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

58.200,00

58.200,00

58.200,00

58.200,00

82.823,40

82.823,40

82.823,40

82.823,40

95.208,33

95.208,33

95.208,33

95.208,33

82.000,00

82.000,00

82.000,00

82.000,00

426.231,73

426.231,73

426.231,73

426.231,73

426.231,73

426.231,73

426.231,73

426.231,73

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

423
4231

5.174.540,21

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година
Услуге информисања
4234
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година
Стручне услуге
4235
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година
Услуге за домаћинство и угоститељство
4236
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година
Репрезентација
4237
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

Извори финансирања за функцију 412
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година
Укупно за функцију 412

0,00

Извори финансирања за пројекат 4013
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

Укупно за пројекат 4013

0,00

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

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

26.534.540,21
40.472.064,33

26.534.540,21
40.472.064,33

13 12 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - средства од наплаћених
потраживања Фонда за развој Аутономне
Покрајине Војводине и других потрживања по
датим кредитима

30.527.935,67

30.527.935,67

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

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

Програм 1507
Програмска
активност 1001
473

426.231,73

426.231,73

97.960.771,94

Уређење и развој у области туризма
Развој туристичког потенцијала АП Војводине
Туризам

454
4541

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА
Текуће субвенције приватним предузећима

01 00 Приходи из буџета

21.516.402,00

21.516.402,00

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

19.716.402,00

19.716.402,00

14.716.402,00

14.716.402,00

13 12 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - средства од наплаћених
потраживања Фонда за развој Аутономне
Покрајине Војводине и других потрживања по
датим кредитима

5.000.000,00

5.000.000,00

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Текући трансфери осталим нивоима власти

36.800.000,00

36.800.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

35.300.000,00

35.300.000,00

01 00 Приходи из буџета

15.000.000,00

15.000.000,00

13 12 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - средства од наплаћених
потраживања Фонда за развој Аутономне
Покрајине Војводине и других потрживања по
датим кредитима

20.300.000,00

20.300.000,00

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

3.900.000,00

3.900.000,00

Остале текуће дотације и трансфери

3.900.000,00

3.900.000,00

13 12 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - средства од наплаћених
потраживања Фонда за развој Аутономне
Покрајине Војводине и других потрживања по
датим кредитима

3.900.000,00

3.900.000,00

27.983.598,00

27.983.598,00

27.983.598,00

27.983.598,00

27.983.598,00

27.983.598,00

Капиталне субвенције приватним
предузећима

4542

01 00 Приходи из буџета

463
4631

01 00 Приходи из буџета
Капитални трансфери осталим нивоима
власти

4632

465
4651

481
4819

97.534.540,21

426.231,73

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Дотације осталим непрофитним
институцијама

01 00 Приходи из буџета

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

Извори финансирања за функцију 473
01 00 Приходи из буџета
13 12 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - средства од наплаћених
потраживања Фонда за развој Аутономне
Покрајине Војводине и других потрживања по
датим кредитима
Укупно за функцију 473

61.000.000,00
29.200.000,00

90.200.000,00

61.000.000,00
29.200.000,00

0,00

90.200.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01 00 Приходи из буџета
13 12 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - средства од наплаћених
потраживања Фонда за развој Аутономне
Покрајине Војводине и других потрживања по
датим кредитима

Укупно за програмску активност 1001

Програмска
активност 1002
473

90.200.000,00

61.000.000,00
29.200.000,00

0,00

90.200.000,00

Подршка Туристичкој Организацији Војводине
Туризам

465
4651

61.000.000,00
29.200.000,00

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

38.450.000,00

38.450.000,00

Остале текуће дотације и трансфери

38.450.000,00

38.450.000,00

38.450.000,00

38.450.000,00

38.450.000,00

38.450.000,00

01 00 Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 473
01 00 Приходи из буџета
Укупно за функцију 473

38.450.000,00

0,00

38.450.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01 00 Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 1002

38.450.000,00
38.450.000,00

38.450.000,00
0,00

38.450.000,00

Извори финансирања за програм Уређење и развој у области туризма
01 00 Приходи из буџета
13 12 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - средства од наплаћених
потраживања Фонда за развој Аутономне
Покрајине Војводине и других потрживања по
датим кредитима

Укупно за програм Уређење и развој у области туризма

99.450.000,00
29.200.000,00

128.650.000,00

99.450.000,00
29.200.000,00

0,00

128.650.000,00

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Програм 1509
Програмска
активност 1001
411

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

Подстицаји развоју конкурентности привреде
Подршка развоју предузетништва, малих и средњих предузећа
Општи економски и комерцијални послови
118.900.000,00

118.900.000,00

118.900.000,00

118.900.000,00

01 00 Приходи из буџета

54.392.669,00

54.392.669,00

13 12 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - средства од наплаћених
потраживања Фонда за развој Аутономне
Покрајине Војводине и других потрживања по
датим кредитима

14.507.331,00

14.507.331,00

14 00 Неутрошена средства од приватизације из
ранијих година

50.000.000,00

50.000.000,00

01 00 Приходи из буџета
13 12 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - средства од наплаћених
потраживања Фонда за развој Аутономне
Покрајине Војводине и других потрживања по
датим кредитима

54.392.669,00
14.507.331,00

54.392.669,00
14.507.331,00

14 00 Неутрошена средства од приватизације из
ранијих година

50.000.000,00

50.000.000,00

454
4542

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА
Капиталне субвенције приватним
предузећима

Извори финансирања за функцију 411

Укупно за функцију 411

118.900.000,00

0,00

118.900.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01 00 Приходи из буџета
13 12 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - средства од наплаћених
потраживања Фонда за развој Аутономне
Покрајине Војводине и других потрживања по
датим кредитима

54.392.669,00
14.507.331,00

54.392.669,00
14.507.331,00

14 00 Неутрошена средства од приватизације из
ранијих година

50.000.000,00

50.000.000,00

Укупно за програмску активност 1001

Програмска
активност 1002
411

0,00

118.900.000,00

Промоција извоза путем сајамских наступа
Општи економски и комерцијални послови

421
4216

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

12.900.000,00

12.900.000,00

Закуп имовине и опреме

12.900.000,00

12.900.000,00

12.900.000,00

12.900.000,00

01 00 Приходи из буџета

422
4229

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

2.800.000,00

2.800.000,00

Остали трошкови транспорта

2.800.000,00

2.800.000,00

2.800.000,00

2.800.000,00

01 00 Приходи из буџета

423
4234

118.900.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

9.500.000,00

9.500.000,00

Услуге информисања

9.500.000,00

9.500.000,00

9.500.000,00

9.500.000,00

01 00 Приходи из буџета

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Назив

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

11.957.000,00

11.957.000,00

11.957.000,00

11.957.000,00

01 00 Приходи из буџета

6.700.000,00

6.700.000,00

13 12 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - средства од наплаћених
потраживања Фонда за развој Аутономне
Покрајине Војводине и других потрживања по
датим кредитима

5.257.000,00

5.257.000,00

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Текући трансфери осталим нивоима власти

275.000,00

275.000,00

275.000,00

275.000,00

200.000,00

200.000,00

75.000,00

75.000,00

3.462.500,00

3.462.500,00

3.462.500,00

3.462.500,00

01 00 Приходи из буџета

1.400.000,00

1.400.000,00

13 12 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - средства од наплаћених
потраживања Фонда за развој Аутономне
Покрајине Војводине и других потрживања по
датим кредитима

2.062.500,00

2.062.500,00

34.000.000,00
7.394.500,00

34.000.000,00
7.394.500,00

451
4511

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ
НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

01 00 Приходи из буџета

454
4541

463
4631

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА
Текуће субвенције приватним предузећима

01 00 Приходи из буџета
13 12 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - средства од наплаћених
потраживања Фонда за развој Аутономне
Покрајине Војводине и других потрживања по
датим кредитима

481
4819

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Дотације осталим непрофитним
институцијама

Извори финансирања за функцију 411
01 00 Приходи из буџета
13 12 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - средства од наплаћених
потраживања Фонда за развој Аутономне
Покрајине Војводине и других потрживања по
датим кредитима
Укупно за функцију 411

41.394.500,00

0,00

41.394.500,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01 00 Приходи из буџета
13 12 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - средства од наплаћених
потраживања Фонда за развој Аутономне
Покрајине Војводине и других потрживања по
датим кредитима

Укупно за програмску активност 1002

34.000.000,00
7.394.500,00

41.394.500,00

34.000.000,00
7.394.500,00

0,00

41.394.500,00

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Програмска
активност 1003
411

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

Подршка пословном удруживању и умрежавању
Општи економски и комерцијални послови
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ
НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

13 12 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - средства од наплаћених
потраживања Фонда за развој Аутономне
Покрајине Војводине и других потрживања по
датим кредитима

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

451
4511

Извори финансирања за функцију 411
13 12 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - средства од наплаћених
потраживања Фонда за развој Аутономне
Покрајине Војводине и других потрживања по
датим кредитима
Укупно за функцију 411

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
13 12 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - средства од наплаћених
потраживања Фонда за развој Аутономне
Покрајине Војводине и других потрживања по
датим кредитима

Укупно за програмску активност 1003

Програмска
активност 1004
411

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

Најбоље из Војводине
Општи економски и комерцијални послови

423
4235

15.000.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

400.000,00

400.000,00

Стручне услуге

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

01 00 Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 411
01 00 Приходи из буџета
Укупно за функцију 411

400.000,00

0,00

400.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1004
01 00 Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 1004

400.000,00
400.000,00

400.000,00
0,00

400.000,00

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Програмска
активност 1005
411

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

Подршка уметничким и старим занатима
Општи економски и комерцијални послови

454
4541

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА
Текуће субвенције приватним предузећима

01 00 Приходи из буџета
Капиталне субвенције приватним
предузећима

4542

01 00 Приходи из буџета

481
4819

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Дотације осталим непрофитним
институцијама

01 00 Приходи из буџета

5.000.000,00

5.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

Извори финансирања за функцију 411
01 00 Приходи из буџета
Укупно за функцију 411

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1005
01 00 Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 1005

Програмска
активност 1006
411

8.000.000,00

8.000.000,00
0,00

8.000.000,00

Администрација, управљање и инспекцијски надзор
Општи економски и комерцијални послови

411
4111

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

01 00 Приходи из буџета
07 10 Трансфери од других нивоа власти трансфери из републичког буџета за поверене
послове

412
4121

8.000.000,00

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
Допринос за пензијско и инвалидско
осигурање

01 00 Приходи из буџета
07 10 Трансфери од других нивоа власти трансфери из републичког буџета за поверене
послове
Допринос за здравствено осигурање
4122
01 00 Приходи из буџета
07 10 Трансфери од других нивоа власти трансфери из републичког буџета за поверене
послове
Допринос за незапосленост
4123
01 00 Приходи из буџета
07 10 Трансфери од других нивоа власти трансфери из републичког буџета за поверене
послове

60.504.615,19

60.504.615,19

60.504.615,19

60.504.615,19

53.663.679,13

53.663.679,13

6.840.936,06

6.840.936,06

10.795.004,23

10.795.004,23

7.236.874,30

7.236.874,30

6.415.963,94

6.415.963,94

820.910,36

820.910,36

3.105.825,25

3.105.825,25

2.753.518,07

2.753.518,07

352.307,18

352.307,18

452.304,68

452.304,68

400.997,81

400.997,81

51.306,87

51.306,87

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Назив

869.052,27

869.052,27

869.052,27

869.052,27

01 00 Приходи из буџета

869.052,27

869.052,27

1.572.960,30

1.572.960,30

690.000,00

690.000,00

414

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

01 00 Приходи из буџета
Отпремнине и помоћи

4143

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

4144

01 00 Приходи из буџета

415
4151

4161

2.466.549,00

2.466.549,00

508.055,75

508.055,75

517.527,51

517.527,51

517.527,51

517.527,51

517.527,51

517.527,51

512.000,00

512.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

472.000,00

472.000,00

472.000,00

472.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

1.400.000,00

1.400.000,00

Трошкови службених путовања у земљи

1.400.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

19.072.885,36

19.072.885,36

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

550.000,00

550.000,00

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

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

01 00 Приходи из буџета

4221

01 00 Приходи из буџета

423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Компјутерске услуге

01 00 Приходи из буџета
Услуге образовања и усавршавања
запослених
01 00 Приходи из буџета
Услуге информисања
01 00 Приходи из буџета

4235

Стручне услуге
01 00 Приходи из буџета

4237

130.000,00
2.974.604,75

Услуге комуникација

422

130.000,00

2.974.604,75

01 00 Приходи из буџета

4214

752.960,30
130.000,00

2.974.604,75

Трошкови платног промета и банкарских
услуга

4211

752.960,30
130.000,00

2.974.604,75

01 00 Приходи из буџета

421

690.000,00
752.960,30

Накнаде трошкова за запослене

07 10 Трансфери од других нивоа власти трансфери из републичког буџета за поверене
послове

416

690.000,00
752.960,30

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

01 00 Приходи из буџета

4234

Укупно

Накнаде у натури

4141

4233

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

НАКНАДЕ У НАТУРИ

413
4131

4232

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Репрезентација
01 00 Приходи из буџета

550.000,00

550.000,00

13.127.285,36

13.127.285,36

13.127.285,36

13.127.285,36

4.745.600,00

4.745.600,00

4.745.600,00

4.745.600,00

350.000,00

350.000,00

350.000,00

350.000,00

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

426
4261

Назив

870.000,00

870.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

570.000,00

570.000,00

570.000,00

570.000,00

01 00 Приходи из буџета

4441

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

5.000,00

5.000,00

Негативне курсне разлике

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

8.389.201,71

8.389.201,71

Остале текуће дотације и трансфери

8.389.201,71

8.389.201,71

7.422.981,04

7.422.981,04

966.220,67

966.220,67

155.000,00

155.000,00

5.000,00

5.000,00

01 00 Приходи из буџета

465
4651

01 00 Приходи из буџета
07 10 Трансфери од других нивоа власти трансфери из републичког буџета за поверене
послове

482
4821

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И
ПЕНАЛИ
Остали порези

01 00 Приходи из буџета
Обавезне таксе

4822

01 00 Приходи из буџета
Новчане казне и пенали

4823

01 00 Приходи из буџета

483
4831

Укупно

Административни материјал

Материјали за образовање и усавршавање
запослених

444

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

МАТЕРИЈАЛ

01 00 Приходи из буџета

4263

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

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

01 00 Приходи из буџета

5.000,00

5.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

2.255.000,00

2.255.000,00

2.255.000,00

2.255.000,00

2.255.000,00

2.255.000,00

100.353.114,43
9.539.736,89

100.353.114,43
9.539.736,89

Извори финансирања за функцију 411
01 00 Приходи из буџета
07 10 Трансфери од других нивоа власти трансфери из републичког буџета за поверене
послове
Укупно за функцију 411

109.892.851,32

0,00

109.892.851,32

Извори финансирања за програмску активност 1006
01 00 Приходи из буџета
07 10 Трансфери од других нивоа власти трансфери из републичког буџета за поверене
послове

Укупно за програмску активност 1006

100.353.114,43
9.539.736,89

109.892.851,32

100.353.114,43
9.539.736,89

0,00

109.892.851,32

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

Извори финансирања за програм Подстицаји развоју конкурентности привреде
01 00 Приходи из буџета
07 10 Трансфери од других нивоа власти трансфери из републичког буџета за поверене
послове

197.145.783,43
9.539.736,89

197.145.783,43
9.539.736,89

13 12 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - средства од наплаћених
потраживања Фонда за развој Аутономне
Покрајине Војводине и других потрживања по
датим кредитима

36.901.831,00

36.901.831,00

14 00 Неутрошена средства од приватизације из
ранијих година

50.000.000,00

50.000.000,00

293.587.351,32
Укупно за програм Подстицаји развоју конкурентности привреде
Извори финансирања за главу 1500 - Покрајински секретаријат за привреду и туризам

0,00

293.587.351,32

01 00 Приходи из буџета
01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи
по посебним законима

515.369.323,64
24.861.894,76

515.369.323,64
24.861.894,76

07 10 Трансфери од других нивоа власти трансфери из републичког буџета за поверене
послове

9.539.736,89

9.539.736,89

40.472.064,33

40.472.064,33

166.452.435,46

166.452.435,46

50.000.000,00

50.000.000,00

13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година
13 12 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - средства од наплаћених
потраживања Фонда за развој Аутономне
Покрајине Војводине и других потрживања по
датим кредитима
14 00 Неутрошена средства од приватизације из
ранијих година
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

Свега за главу 1500 - Покрајински секретаријат за привреду и туризам

806.695.455,08

426.231,73

426.231,73

426.231,73

807.121.686,81

Извори финансирања за раздео 15
01 00 Приходи из буџета
01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи
по посебним законима

515.369.323,64
24.861.894,76

515.369.323,64
24.861.894,76

07 10 Трансфери од других нивоа власти трансфери из републичког буџета за поверене
послове

9.539.736,89

9.539.736,89

40.472.064,33

40.472.064,33

166.452.435,46

166.452.435,46

50.000.000,00

50.000.000,00

13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година
13 12 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - средства од наплаћених
потраживања Фонда за развој Аутономне
Покрајине Војводине и других потрживања по
датим кредитима
14 00 Неутрошена средства од приватизације из
ранијих година
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15

806.695.455,08

426.231,73

426.231,73

426.231,73

807.121.686,81

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.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА
Покрајински секретаријат за привреду и туризам је у оквиру Програма 1001 – Унапређење и
заштита људских и мањинских права и слобода, Пројекат 4013 – Унапређење родно одговорног
буџетирања и спровођењe Програма за заштиту жена од насиља у породици и у партнерским
односима и другим облицима родно заснованог насиља у АП Војводини, планирао средства из
извора финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година у укупном износу од
426.231,73 динара. Средства за овај пројекат планирана су на основу Споразума о сарадњи са UN
Women-om број 133-93-11/2013-05 од 28.04.2015. године и представљају неутрошена средства по
спроведеним поступцима јавних набавки у 2015. години.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ПРОГРАМИМА, ПРОГРАМСКИМ
АКТИВНОСТИМА И ПРОЈЕКТИМА

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 – планиране су у укупном износу од
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
средстав личне заштитне опреме за запослене.
4235 – Стручне услуге
Извор финансирања 01 00 Приходи из буџета – 1.198.000,00 динара
Планирана средства намењена су за:
• израду измена и допуна Акта о процени ризика на радном месту и у радној околини;
• преглед и контрола ватреног оружја и израда техничке документације;
• обука професионално изложених лица јонизјућем зрачењу ;
• преглед радног простора, 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;
• лична дозиметријска контрола професионално изложених лица јонизујућем зрачењу и
друго.
4239 – Остале опште услуге
Извор финансирања 01 00 Приходи из буџета – 330.000,00 динара
Планирани износ намењен је за претходне и периодичне лекарске прегледе у смислу закона о
безбедности и здравља на раду, претходне и периодичне прегледе за раднике који раде у
обезбеђењу и управљају моторним возилом као и рад 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 0701 – УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – Развој саобраћаја и путне инфраструктуре
Функционална класификација 450 – Саобраћај.
Економска класификација 463 - Трансфери осталим нивоима власти - 45.322.668,79 динара
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 10.000.000,00 динара.

Средства су предвиђена за суфинансирање изградње, реконструкције и модернизације саобраћајне
инфраструктуре у локалним самоуправама на територији Аутономне Покрајине Војводине.
Извор финансирања 13 12 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – средства од
наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања
по датим кредитима - 35.322.668,79 динара.
Средства ће бити утрошена у складу са чланом 20. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке o
ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину („Службени лист АП Војводине“
54/2016), а намењена су за суфинансирање изградње, реконструкције и модернизације
саобраћајне инфраструктуре у локалним самоуправама на територији Аутономне Покрајине
Војводине.

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 – 24.861.894,76 динара
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти – 24.861.894,76 динара и то:
Извор финансирања 01 02 Приходи из буџета- наменски приходи - 24.861.894,76 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 пренетих неутрошених средстава из ранијих година и остварених прихода у 2016. 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.
Економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама – 5.500.000,00 динара
4819 Дотације осталим непрофитним институцијама
Извор финансирања 13 12 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – средства од
наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања
по датим кредитима – 5.500.000,00 динара
Средства ће бити утрошена у складу са чланом 20. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке o
ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину („Службени лист АП Војводине“
54/2016), а намењена су за суфинансирање и финансирање пројеката који доприносе промоцији,
популаризацији и едукацији у области електронских комуникација и информационог друштва на
територији Аутономне покрајине Војводине.

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 – 114.500.000,00 динара
Средства ће се реализовати у складу са Покрајинским акционим планом запошљавања у АП
Војводини за 2016. годину.
Извор финансирања 13 12 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – средства од
наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања
по датим кредитима - 29.000.000,00 динара
Средства ће бити утрошена у складу са чланом 20. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке o
ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину („Службени лист АП Војводине“
54/2016), а намењена су за реализацију програма самозапошљавања незапослених лица и за
отварње нових радних места.
Економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама – 50.000.000,00 динара
4819 Дотације осталим непрофитним институцијама
Извор финансирања 01 00 Приходи из буџета – 50.000.000,00 динара
Средства ће се реализовати у складу са Покрајинским акционим планом запошљавања у АП
Војводини за 2016. годину.

ПРОГРАМ 1001 – УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И
СЛОБОДА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1008 – Афирмација родне равноправности
Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада.
Економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама – 3.200.000,00 динара
4819 – Дотације осталим непрофитним институцијама
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 3.200.000,00 динара
Средства у износу од 3.200.000,00 динара планирана
су за подршку невладиним
организацијама/удружењима са територије АП Војводине за финансирање пројеката у области
равноправности полова са циљем едукативног и економског оснаживања жена, са посебним
акцентом на програме намењене борби против насиља над женама;

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1009 – Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и
подстицајне активности у области равноправности полова
Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада.
Економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери – 74.000.000,00 динара
4651 – Остале текуће дотације и трансфери
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 6.000.000,00 динара
Средства су намењена за редован рад и активности Заводa за равноправност полова .
4652 – Остале капиталне дотације и трансфери
Извор финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - 40.472.064,33 динара
Извор финансирања 13 12 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – средства од
наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања
по датим кредитима – 27.527.935,67 динара
Средства ће бити утрошена у складу са чланом 20. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке o
ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину („Службени лист АП Војводине“
54/2016), а намењена су Заводу за равноправност полова, за реализацију конкурса за доделу
бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа
са окућницом.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1010 - Подршка социјалној инклузији Рома на територији АП
Војводини
Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада.
Економска класификација 463 - Трансфери осталим нивоима власти - 3.000.000,00 динара
4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти
Извор финансирања 13 12 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – средства од
наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања
по датим кредитима - 3.000.000,00 динара
Средства ће бити утрошена у складу са чланом 20. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке o
ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину („Службени лист АП Војводине“
54/2016) и намењена су за реализацију Конкурса за доделу бесповратних средстава градовима и
општинама са територије АП Војводине за реализацију Локалних акционих планова за Роме у
области становања.
Економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери – 8.160.000,00 динара
4651 – Остале текуће дотације и трансфери
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 8.160.000,00 динара
Средства су планирана за редован рад и програмске активности Канцеларије за инклузију Рома, као
и за финансирање месечног часописа «Декада Рома у Војводини» .
Економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама – 4.000.000,00 динара
4819 – Дотације осталим непрофитним институцијама
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 4.000.000,00 динара
Средства су планирана за реализацију Конкурса за доделу бесповратних средстава ромским
непрофитним организацијама/удружењима грађана за подршку програмима и активностима
којима се афирмише имплементација и примена Стратегије за унапређивање положаја Рома на
територији АП Војводине, унапређивање родне равноправности у ромској заједници, учешће Рома
и Ромкиња у процесима одлучивања на свим нивоима, и друге области од значаја за интеграцију
Рома и Ромкиња у друштвене токове и друго.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1011 – Заштита жена од насиља у породици и партнерским
односима у АП Војводини
Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада.
Економска класификација 454 – Субвенције приватним предузећима – 5.174.540,21 динара
4541 - Текуће субвенције приватним предузећима
Извор финансирања 01 00 Приходи из буџета – 5.174.540,21 динара
Средстава су намењена за субвенције приватним предузећима за жене које су жртве насиља у
Војводини, а у циљу њиховог економског оснаживања.

ПРОЈЕКАТ 4013 – Унапређење родно одговорног буџетирања и спровођењe Програма за
заштиту жена од насиља у породици и у партнерским односима и другим облицима родно
заснованог насиља у АП Војводини
Економска класификација 421 – Стални трошкови – 103.000,00 динара
4216 - Закуп имовине и опреме
Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година - 103.000,00 динара
Економска класификација 423 – Услуге по уговору – планиране су у укупном износу од 323.231,73
динара, од тога:
4231 – Административне услуге
Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година – 5.000,00 динара.
4234 – Услуге информисања
Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година – 58.200,00 динара.
4235 – Стручне услуге
Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година – 82.823,40 динара.
4236 – Услуге за домаћинство и угоститељство
Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година – 95.208,33 динара.
4237 - Реперезентација
Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година – 82.000,00 динара.
Средства за овај пројекат планирана су на основу Споразум о сарадњи са UN Women-om број 13393-11/2013-05 од 28.04.2015. године и представљају неутрошена средства по спроведеним
поступцима јавних набавки у 2015. години. Средства ће у току 2016. године бити враћена донатору.

ПРОГРАМ 1507– УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 - Развој туристичког потенцијала АП Војводине
Функционална класификација 473 – туризам
Економска класификација 454 - Субвенције приватним предузећима - планирана су средства у
укупном износу од 21.516.402,00 динара и то:
4541 Текуће субвенције приватним предузећима
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 1.800.000,00 динара.
Средства су планирана за јачање капацитета и унапређење конкурентности туристичке понуде,
креирање нових и унапређење постојећих туристичких производа, креирање туристичких
итинерера, подстицај рецептивним туристичким агенцијама за стварање квалитетнијег нивоа услуга
и друго
4542 Капиталне субвенције приватним предузећима.
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 14.716.402,00 динара.

Средства су планирана за финансирање пројеката, који ће за резултат имати нове смештајне,
односно угоститељске капацитете, винске подруме, терене, објекте за рекреацију који се користе у
сврху активног одмора, дечија игралишта у оквиру угоститеских објеката, стазе за рекреацију и
друго, а све у циљу развоја рецептивног туризма кроз подршку малим и средњим предузећима и
друго
Извор финансирања 13 12 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – средства од
наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања
по датим кредитима – 5.000.000,00 динара
Средства ће бити утрошена у складу са чланом 20. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке o
ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину („Службени лист АП Војводине“
54/2016) и намењена су за финансирање пројеката, који ће за резултат имати нове смештајне,
односно угоститељске капацитете, винске подруме, терене, објекте за рекреацију који се користе у
сврху активног одмора, дечија игралишта у оквиру угоститеских објеката, стазе за рекреацију и
друго, а све у циљу развоја рецептивног туризма кроз подршку малим и средњим предузећима.
Економска класификација 463 - Трансфери осталим нивоима власти – 36.800.000,00 динара
4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета - 1.500.000,00 динара.
Средстава на овој економској класификацији обезбеђена су Решењем текуће буџетске резерве.
4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета - 15.000.000,00 динара.
Средства су намењена за подршку општинама и градовима за унапређење туристичке
инфраструктуре, обнављање и опремање објеката у складу са планском документацијом, повећање
капацитета за активан одмор домаћих и иностраних туриста, опремање јавних површина у циљу
стварања тематских туристичких целина, успостављање туристичке сигнализације,опремање
неопходним мобилијаром и томе слично, а у циљу развоја рецептивног туризма у Аутономној
Покрајини Војводини и друго.
Извор финансирања 13 12 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – средства од
наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања
по датим кредитима – 20.300.000,00 динара.
Средства ће бити утрошена у складу са чланом 20. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке o
ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину („Службени лист АП Војводине“
54/2016) и намењена су за подршку општинама и градовима за унапређење туристичке
инфраструктуре, обнављање и опремање објеката у складу са планском документацијом, повећање
капацитета за активан одмор домаћих и иностраних туриста, опремање јавних површина у циљу
стварања тематских туристичких целина, успостављање туристичке сигнализације,опремање
неопходним мобилијаром и томе слично, а у циљу развоја рецептивног туризма у Аутономној
Покрајини Војводини.
Економска класификација 465 - Остале дотације и трансфери - 3.900.000,00 динара
4651 Остале текуће дотације и трансфери
Извор финансирања 13 12 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – средства од
наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања
по датим кредитима - 3.900.000,00 динара
Средства ће бити утрошена у складу са чланом 20. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке o
ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину („Службени лист АП Војводине“
54/2016) и намењена су развојним регионалним агенцијама са територије АП Војводине за јачање
капацитета дестинацијског удруживања општина у циљу унапређења туристичке понуде у АП
Војводини.
Економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама – 27.983.598,00 динара
4819 Дотације осталим непрофитним институцијама
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета - 27.983.598,00 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, раде на
унапређењу кампинг туризма, рекреативног, као и другим видовима активног туризма. Део
средстава у износу од 19.500.000,00 динара обезбеђен је Решењем текуће буџетске резерве.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 - Подршка Туристичкој организацији Војводине
Функционална класификација 473 – туризам
Економска класификација 465 - Остале дотације и трансфери -38.450.000,00 динара
4651 Остале текуће дотације и трансфери
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета - 38.450.000,00 динара
Средства су намењена за рад и програмске активности Туристичке организације Војводине, у
складу са Програмом рада, Финансијским планом и Програмом туристичке информативно –
пропагандне делатности на које сагласност даје Покрајинска влада АП Војводине.

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 – планирана су средства у
укупном износу од 118.900.000,00 динара
4542 Капиталне субвенције приватним предузећима
Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета- 54.392.669,00 динара
Извор финансирања 13 12 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – средства од
наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања
по датим кредитима – 14.507.331,00 динара
Извор финансирања 14 00 – Неутрошена средства од приватизације из ранијих година –
50.000.000,00 динара
Средства су намењена за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме и софтвера, у циљу
осавремењивања процеса производње, стабилизације производње, инвестирање у нова и
савремена средства за рад и производњу, а у циљу развоја привреде, предузетништва и занатства у
АП Војводини. Расподела средстава вршиће се по посебном акту који у оквиру својих надлежности
доноси Покрајинска влада.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 – Промоција извоза путем сајамских наступа
Функционална класификација 411 – општи економски и комерцијални послови
Економска класификација 421 – Стални трошкови – 12.900.000,00 динара.
4216 Закуп имовине и опреме
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 12.900.000,00 динара
Средства су намењена за закуп штанда и пратеће опреме и садржаја за наступе на Новосадском
сајму, као и наступ Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, на сајмовима у региону и
Европи и друго.
Економска класификација 422 - Трошкови путовања – 2.800.000,00 динара.
4229 Остали трошкови транспорта
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета - 2.800.000,00 динара
Средства су намењена за трошкове превоза и шпедиције робе – сајамских експоната за наступ на
сајму као и трошкове превоза учесника пројекта „Богатство различитости“, ради предстваљања на
сајмовима и привредним манифестацијама у земљи и иностранству (Будимпешта, Пореч, Горња
Радгона, Цеље и другим градовима у земљи и иностранству).

Економска класификација 423 - Услуге по уговору – 9.500.000,00 динара.
4234 Услуге информисања
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета - 9.500.000,00 динара
Средства су намењена за услуге наступа на Новосадском сајму током године, услуге наступа
Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, на сајмовима у региону и Европи (Будимпешта,
Горња Радгона, Истра-Пореч и друго), услуге медијске промоције наступа на сајмовима у земљи и
иностранству и друго.
Економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама - 500.000,00 динара
4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета - 500.000,00 динара.
Економска класификација 454 - Субвенције приватним предузећима - 11.957.000,00 динара.
4541 Текуће субвенције приватним предузећима
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета - 6.700.000,00 динара
Средства су намењена за субвенционисање трошкова наступа приватних предузећа и предузетника
на сајмским манифестацијама у земљи и иностранству и друго.
Извор финансирања 13 12 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – средства од
наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања
по датим кредитима – 5.257.000,00 динара
Средства ће бити утрошена у складу са чланом 20. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке o
ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину („Службени лист АП Војводине“
54/2016) и намењена су за субвенционисање трошкова наступа приватних предузећа и
предузетника на сајмским манифестацијама у земљи и иностранству.
Економска класификација 463 - Трансфери осталим нивоима власти - 275.000,00 динара.
4631 Текући трансфери осталим нивоима власти
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета - 200.000,00 динара
Средства су намењена општинама – организаторима регионалних сајамских манифестација.
Извор финансирања 13 12 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – средства од
наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања
по датим кредитима – 75.000,00 динара
Средства ће бити утрошена у складу са чланом 20. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке o
ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину („Службени лист АП Војводине“
54/2016) и намењена су општинама – организаторима регионалних сајамских манифестација.
Економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама – 3.462.500,00 динара.
4819 Дотације осталим непрофитним институцијама
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета - 1.400.000,00 динара
Средства су намењена регионалним привредним коморама и удружењима за организацију
регионалних специјализованих сајмова и туристичке берзе и друго.
Извор финансирања 13 12 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – средства од
наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања
по датим кредитима – 2.062.500,00 динара
Средства ће бити утрошена у складу са чланом 20. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке o
ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину („Службени лист АП Војводине“
54/2016) и намењена су регионалним привредним коморама и удружењима за организацију
регионалних специјализованих сајмова и туристичке берзе.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003 – Подршка пословном удруживању и умрежавању
Функционална класификација 411 – општи економски и комерцијални послови
Економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским
организацијама - 15.000.000,00 динара
4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

предузећима

и

Извор финансирања 13 12 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – средства од
наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања
по датим кредитима – 15.000.000,00 динара
Средства ће бити утрошена у складу са чланом 20. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке o
ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину („Службени лист АП Војводине“
54/2016) и намењена су за субвенционисање кластер организација.

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, у складу са чланом
5. став 1 . Одлуке о установљавању знака ''Најбоље из Војводине''; као и за финансирање трошкова
промоције традиционалних производа и заштите географског порекла (члан 13. Одлуке 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.
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.
Економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама - 3.000.000,00 динара
4819 Дотације осталим непрофитним институцијама
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета - 3.000.000,00 динара. Средства су намењена за
подршку невладиним организацијама и осталим непрофитним институцијама за финансирање
пројеката у циљу развоја и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима,
односно пословима домаће радиности и који су својствени подручју Аутономне Покрајине
Војводине.

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) – 60.504.615,19
динара
4111 - Плате, додаци и накнаде запослених
Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета – 53.663.679,13 динара

Извор финансирања 07 10 - Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета
за поверене послове 6.840.936,06 динара
Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца – 10.795.004,23
динара и то:
Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета – 9.570.479,82 динара
Извор финансирања 07 10 - Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета
за поверене послове – 1.224.524,41 динара
4121 - Допринос за пензијско и инвалидско осигурање – 7.236.874,30 динара
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 6.415.963,94 динара
Извор финансирања 07 10 - Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета
за поверене послове – 820.910,36 динара
4122 - Доприноси за здравствено осигурање – 3.105.825,25 динара
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 2.753.518,07 динара;
Извор финансирања 07 10 - Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета
за поверене послове – 352.307,18 динара
4123 - Доприноси за незапосленост- 452.304,68 динара
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 400.997,81 динара;
Извор финансирања 07 10 - Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета
за поверене послове – 51.306,87 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– 869.052,27 динара
4131 – Накнаде у натури
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 869.052,27 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 – 1.572.960,30 динара и то:
4141 – Исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 690.000,00 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 – 752.960,30 динара.
Средства су планирана за отпремнине и за друге намене;
4144 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице породице и друге
помоћи запосленом
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 130.000,00динара.
Планирана средстава намењена су за помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже
породице и друго.
Економска класификација 415 – Накнаде трошкова за запослене – 2.974.604,75 динара
4151 – Накнаде трошкова за запослене
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 2.466.549,00 динара.
Извор финансирања 07 10 - Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета
за поверене послове – 508.055,75 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 – 517.527,51
динара
4161 – Награде, бонуси и остали посебни расходи
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 517.527,51динара. Средства су планирана за
награде, бонусе и остале посебе расходе.
Економска класификација 421 – Стални трошкови – 512.000,00 динара и односе се на:
4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета - 40.000,00 динара
4214 – Услуге комуникације
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 472.000,00 динара. Средства су планирана за
трошкове комуникације у које спадају трошкови телефона, услуге доставе (ДХЛ) и друге сличне
услуге;
Економска класификација 422 – Трошкови путовања – планирани су у износу од 1.400.000,00
динара и односе се на:
4221 – Трошкови службених путовања у земљи
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 1.400.000,00 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 – планиране су у укупном износу од
19.072.885,36 динара, од тога:
4232 – Компјутерске услуге
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – износ од 300.000,00 динара планиран je за
одржавање софтвера и рачунара, као и за остале компјутерске услуге.
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 – 13.127.285,36 динара. Средства су планирана за
услуге штампања публикација, 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, услуге продукције и копродукције а у циљу информисања
јавности о раду Секретаријата и друго.
4235 – Стручне услуге
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 4.745.600,00 динара. Планирана средства
намењена су за исплату по уговора о делу, привремених и повремених послова, консултантске
услуге у циљу сачињавања процене ризика и израде стратегије Финансијског управљања и
контроле у секретаријату, израду дизајна знакова: војвођански бицикл, војвођански сувенир и
војвођански бунгалов, јавних бициклана, бициклистичких кампова и бициклистичких одморишта,
као и за редизајн знака Најбоље из Војводине. Део средстава утрошиће се за израду студија и
истраживања везаних за мапирање бициклистичких стаза Еуровело 6, туристичких ресурса на
теритрији АПВ, туристичких гастро потенцијала традиционалних и аутотомних произвођача хране и
пића на територији АПВ, винских путева у Војводини, балнеолошких капацитета, браунфилд и
гринфилд потенцијала, индустријских зона и за остале стручне услуге везане за делатност
Секретаријата и друго.
4237 - Репрезентација Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 350.000,00 динара. Планирана средства
намењена су за куповину поклона.
Економска класификација 426 - Материјал – 870.000,00 динара и то:
4261 - Административни материјал
Извор финансирања 01 00 Приходи из буџета – 300.000,00 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 – 570.000,00 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 – 8.389.201,71 динара
4651 – Остале текуће дотације и трансфери
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 7.422.981,04 динара
Извор финансирања 07 10 - Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета
за поверене послове – 966.220,67 динара
Средства су у износу од 7.919.201,71 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 120.000,00 динара планиран је у складу са Законом о професионалној рехабилитацији
и запошљавању особа са инвалидитетома, а износ од 350.000,00 динара намењен је Регионалном
центру за друштвено економски развој – Банат д.о.о. из Зрењанина, за оперативне трошкове
Економска класификација 482 - Порези, обавезне таксе, казне и пенали – 155.000,00 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 – 100.000,00 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 – 2.255.000,00 динара
4831 – Новчане казне и пенали по решењу судова
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 2.255.000,00 динара.
Средства су планирана за новчане казне које настају из евентуалних судских поступака.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Иван Ђоковић

