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Нови Сад, октобар 2014. године 



 
На основу члана 12. Покрајинске скупштинске одлуке o ребалансу буџету Аутономне Покрајине 
Војводине  за 2014.  годину  („Службени  лист  АП  Војводине“ 42/2014)  покрајински  секретар  за 
привреду, запошљавање и равноправност полова доноси: 

 
 
 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И 
РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ЗА 2014. ГОДИНУ  

   
 
 
 
Приходи,  примања  и  пренета  неутрошена  средства  из  ранијих  година  по  Покрајинској 
скупштинској  одлуци о  ребалансу  буџета Аутономне Покрајине Војводине  за 2014.  годину  за 
раздео 15 су: 

 
 
 
1.1  01 00 – Приходи из буџета  1.362.417.944,41

1.2  01 02 – Приходи из буџета – наменски приходи 
741223 –Вишак прихода над расходима Републичке агенције 
за електронске комуникације 

10.458.257,68

  06 00 – Донације од међународних организација 
7321 – Текуће донације од међународних организација   

15.941.330,34

1.3  07 10 – Трансфери од других нивоа власти – трансфери из 
републичког буџета за поверене послове 
733131 – Текући трансфери од Републике у корист нивоа АП 
Војводине 

16.533.324,00

1.4  12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје 
финансијске имовине – приходи од приватизације 

11.699.933,33

  13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година     48.521.764,99
1.5  13 02 ‐ Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – 

наменски приход 
311700 – Пренета неутрошена средства из ранијих година  

2.781.711,02

1.6.  15 00 ‐ Неутрошена средства донација из ранијих година,  
311700 – Пренета неутрошена средства из ранијих година 

82.181,67 

1.7  56‐Финансијска помоћ ЕУ 
732300‐ Текуће помоћи од ЕУ 

11.000.000,00

  У К У П Н О 
 

1.479.436.447,44

 
 
 
Расходи и издаци: 
 
Распоред  расхода  и  издатака  Покрајинског  секретаријата  за  привреду,  запошљавање  и 
равноправност  полова  утврђених  Покрајинском  скупштинском  одлуком  о  ребалансу  буџета 
Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину у укупном износу од 1.479.436.447,44 динара 
приказан је у следећој табели: 
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15 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ

И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

411 Општи економски и комерцијални послови
0587 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
82.873.629,05 82.873.629,05

4111 Плате, додаци и накнаде запослених 82.873.629,05 82.873.629,05

01 00 69.698.558,45 69.698.558,45Приходи из буџета

07 10 13.175.070,60 13.175.070,60Трансфери од других нивоа власти -
трансфери из републичког буџета за поверене
послове

0588 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА

14.834.307,35 14.834.307,35

4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 9.116.054,80 9.116.054,80

01 00 7.666.848,80 7.666.848,80Приходи из буџета

07 10 1.449.206,00 1.449.206,00Трансфери од других нивоа власти -
трансфери из републичког буџета за поверене
послове

4122 Допринос за здравствено осигурање 5.096.703,36 5.096.703,36

01 00 4.286.464,96 4.286.464,96Приходи из буџета

07 10 810.238,40 810.238,40Трансфери од других нивоа власти -
трансфери из републичког буџета за поверене
послове

4123 Допринос за незапосленост 621.549,19 621.549,19

01 00 522.740,19 522.740,19Приходи из буџета

07 10 98.809,00 98.809,00Трансфери од других нивоа власти -
трансфери из републичког буџета за поверене
послове

0589 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 644.275,50 644.275,50

4131 Накнаде у натури 644.275,50 644.275,50

01 00 644.275,50 644.275,50Приходи из буџета

0590 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 1.479.500,00 1.479.500,00

4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла
на терет фондова

829.500,00 829.500,00

01 00 829.500,00 829.500,00Приходи из буџета

4143 Отпремнине и помоћи 520.000,00 520.000,00

01 00 520.000,00 520.000,00Приходи 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

0591 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 3.476.641,50 3.476.641,50

4151 Накнаде трошкова за запослене 3.476.641,50 3.476.641,50

01 00 2.476.641,50 2.476.641,50Приходи из буџета

07 10 1.000.000,00 1.000.000,00Трансфери од других нивоа власти -
трансфери из републичког буџета за поверене
послове
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0592 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ
ПОСЕБНИ РАСХОДИ

100.000,00 100.000,00

4161 Награде запосленима и остали посебни расходи 100.000,00 100.000,00

01 00 100.000,00 100.000,00Приходи из буџета

0593 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 522.000,00 522.000,00

4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 25.000,00 25.000,00

01 00 25.000,00 25.000,00Приходи из буџета

4214 Услуге комуникација 490.000,00 490.000,00

01 00 490.000,00 490.000,00Приходи из буџета

4219 Остали трошкови 7.000,00 7.000,00

01 00 7.000,00 7.000,00Приходи из буџета

0594 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 950.000,00 950.000,00

4221 Трошкови службених путовања у земљи 950.000,00 950.000,00

01 00 950.000,00 950.000,00Приходи из буџета

0595 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 29.657.500,00 29.657.500,00

4231 Административне услуге 10.000,00 10.000,00

01 00 10.000,00 10.000,00Приходи из буџета

4232 Компјутерске услуге 300.000,00 300.000,00

01 00 300.000,00 300.000,00Приходи из буџета

4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 387.500,00 387.500,00

01 00 387.500,00 387.500,00Приходи из буџета

4234 Услуге информисања 26.500.000,00 26.500.000,00

01 00 26.500.000,00 26.500.000,00Приходи из буџета

4235 Стручне услуге 2.450.000,00 2.450.000,00

01 00 2.450.000,00 2.450.000,00Приходи из буџета

4239 Остале опште услуге 10.000,00 10.000,00

01 00 10.000,00 10.000,00Приходи из буџета

0596 426 МАТЕРИЈАЛ 570.000,00 570.000,00

4263 Материјали за образовање и усавршавање

запослених

570.000,00 570.000,00

01 00 570.000,00 570.000,00Приходи из буџета

0597 444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 5.000,00 5.000,00

4441 Негативне курсне разлике 5.000,00 5.000,00

01 00 5.000,00 5.000,00Приходи из буџета

0598 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 8.900.000,00 8.900.000,00
Покрајински социјално економски савет1 7.900.000,00 7.900.000,00

Остале текуће дотације и трансфери2 1.000.000,00 1.000.000,00

Приходи из буџета1 7.900.000,00 7.900.000,0001 00

Приходи из буџета2 1.000.000,00 1.000.000,0001 00

4651 Остале текуће дотације и трансфери 8.900.000,00 8.900.000,00

Покрајински социјално економски савет1 7.900.000,00 7.900.000,00

01 001 7.900.000,00 7.900.000,00Приходи из буџета

Остале текуће дотације и трансфери2 1.000.000,00 1.000.000,00

01 002 1.000.000,00 1.000.000,00Приходи из буџета

01 00 Приходи из буџета 8.900.000,00 8.900.000,00
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0599 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И
ПЕНАЛИ

220.000,00 220.000,00

4821 Остали порези 20.000,00 20.000,00

01 00 20.000,00 20.000,00Приходи из буџета

4822 Обавезне таксе 100.000,00 100.000,00

01 00 100.000,00 100.000,00Приходи из буџета

4823 Новчане казне и пенали 100.000,00 100.000,00

01 00 100.000,00 100.000,00Приходи из буџета

0600 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО
РЕШЕЊУ СУДОВА

29.950.000,00 29.950.000,00

4831 Новчане казне и пенали по решењу судова 29.950.000,00 29.950.000,00

01 00 29.950.000,00 29.950.000,00Приходи из буџета

0601 515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 50.000,00 50.000,00

5151 Нематеријална имовина 50.000,00 50.000,00

01 00 50.000,00 50.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  411 174.232.853,40 174.232.853,40

Извори финансирања за функцију  411

01 00 Приходи из буџета 157.699.529,40 157.699.529,40

07 10 16.533.324,00 16.533.324,00Трансфери од других нивоа власти -
трансфери из републичког буџета за поверене
послове

01 Спровођење Програма покрајинског акционог плана запошљавања за АП Војводину

412 Општи послови по питању рада
0602 454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ

ПРЕДУЗЕЋИМА

328.000.000,00 328.000.000,00

4541 Текуће субвенције приватним предузећима 328.000.000,00 328.000.000,00

01 00 328.000.000,00 328.000.000,00Приходи из буџета

0603 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ

162.000.000,00 162.000.000,00

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 162.000.000,00 162.000.000,00

01 00 162.000.000,00 162.000.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  412 490.000.000,00 490.000.000,00

Извори финансирања за функцију  412

01 00 Приходи из буџета 490.000.000,00 490.000.000,00

Укупно за активност Спровођење Програма покрајинског акционог
плана запошљавања за АП Војводину

490.000.000,00 490.000.000,00

Извори финансирања за активност Спровођење Програма покрајинског акционог плана запошљавања за АП Војводину

01 00 Приходи из буџета 490.000.000,00 490.000.000,00
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02 Пројекат "Ка свеобухватном систему за сузбијање насиља над женама у Војводини"

412 Општи послови по питању рада
0604 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.768.444,80 1.768.444,80

4232 Компјутерске услуге 423.400,00 423.400,00

06 00 423.400,00 423.400,00Донације од међународних организација

4235 Стручне услуге 1.345.044,80 1.345.044,80

06 00 1.345.044,80 1.345.044,80Донације од међународних организација

0605 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

14.172.885,54 14.172.885,54

4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 14.172.885,54 14.172.885,54

06 00 14.172.885,54 14.172.885,54Донације од међународних организација

0606 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 82.181,67 82.181,67

5122 Административна опрема 82.181,67 82.181,67

15 00 82.181,67 82.181,67Неутрошена средства донација из ранијих
година

Укупно за функцију  412 16.023.512,01 16.023.512,01

Извори финансирања за функцију  412

06 00 Донације од међународних организација 15.941.330,34 15.941.330,34

15 00 82.181,67 82.181,67Неутрошена средства донација из ранијих
година

Укупно за активност Пројекат "Ка свеобухватном систему за
сузбијање насиља над женама у Војводини"

16.023.512,01 16.023.512,01

Извори финансирања за активност Пројекат "Ка свеобухватном систему за сузбијање насиља над женама у Војводини"

06 00 Донације од међународних организација 15.941.330,34 15.941.330,34

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

82.181,67 82.181,67

05 Подршка програмима развоја привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа

474 Вишенаменски развојни пројекти
0607 454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ

ПРЕДУЗЕЋИМА

148.699.933,33 148.699.933,33

4541 Текуће субвенције приватним предузећима 37.000.000,00 37.000.000,00

01 00 37.000.000,00 37.000.000,00Приходи из буџета

4542 Капиталне субвенције приватним предузећима 111.699.933,33 111.699.933,33

01 00 51.478.235,01 51.478.235,01Приходи из буџета

12 04 11.699.933,33 11.699.933,33Примања од отплате датих кредита и продаје
финансијске имовине - приходи од
приватизације

13 00 48.521.764,99 48.521.764,99Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година

0608 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ

30.000.000,00 30.000.000,00

4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 30.000.000,00 30.000.000,00

01 00 30.000.000,00 30.000.000,00Приходи из буџета



Р
а
з
д
е
о

Г
л
а
в
а

А
к
т
и
в
н
о
с
т

Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
н
а

к
л
а
с
и
ф
и
к
а
ц
и
ја

Е
к
о
н
о
м
с
к
а

к
л
а
с
и
ф
и
к
а
ц
и
ја

И
з
в
о
р

ф
и
н
а
н
с
и
р
а
њ
а

Назив

Расходи и издаци из 
прихода, примања и 
пренетих неутрошених 

средстава

Расходи и
издаци из
додатних 
средстава

Укупно

Б
р
о
ј п

о
з
и
ц
и
је

0609 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

5.250.000,00 5.250.000,00

4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 5.250.000,00 5.250.000,00

01 00 5.250.000,00 5.250.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  474 183.949.933,33 183.949.933,33

Извори финансирања за функцију  474

01 00 Приходи из буџета 123.728.235,01 123.728.235,01

13 00 48.521.764,99 48.521.764,99

12 04

Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година

11.699.933,33 11.699.933,33Примања од отплате датих кредита и продаје
финансијске имовине - приходи од
приватизације

Укупно за активност Подршка програмима развоја привреде,
предузетништва, малих и средњих предузећа

183.949.933,33 183.949.933,33

Извори финансирања за активност Подршка програмима развоја привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа

01 00 Приходи из буџета 123.728.235,01 123.728.235,01

12 04

13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година

48.521.764,99 48.521.764,99

Примања од отплате датих кредита и продаје
финансијске имовине - приходи од
приватизације

11.699.933,33 11.699.933,33

06 Подршка развоју туризма у Аутономној Покрајини Војводини

473 Туризам

0610 451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ
НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

300.000,00 300.000,00

4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

300.000,00 300.000,00

01 00 300.000,00 300.000,00Приходи из буџета

0611 454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА

27.400.000,00 27.400.000,00

4541 Текуће субвенције приватним предузећима 9.400.000,00 9.400.000,00

01 00 9.400.000,00 9.400.000,00Приходи из буџета

4542 Капиталне субвенције приватним предузећима 18.000.000,00 18.000.000,00

01 00 18.000.000,00 18.000.000,00Приходи из буџета

0612 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ

50.400.000,00 50.400.000,00

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 400.000,00 400.000,00

01 00 400.000,00 400.000,00Приходи из буџета

4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 50.000.000,00 50.000.000,00

01 00 50.000.000,00 50.000.000,00Приходи из буџета

0613 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 49.000.000,00 49.000.000,00
Туристичка организација Војводине1 39.000.000,00 39.000.000,00

Пројекти развојних агенција на територији АПВ3 10.000.000,00 10.000.000,00

Приходи из буџета1 39.000.000,00 39.000.000,0001 00

Приходи из буџета3 10.000.000,00 10.000.000,0001 00
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4651 Остале текуће дотације и трансфери 49.000.000,00 49.000.000,00

Туристичка организација Војводине1 39.000.000,00 39.000.000,00

01 001 39.000.000,00 39.000.000,00Приходи из буџета

Пројекти развојних агенција на територији АПВ3 10.000.000,00 10.000.000,00

01 003 10.000.000,00 10.000.000,00Приходи из буџета

01 00 Приходи из буџета 49.000.000,00 49.000.000,00

0614 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

18.000.000,00 18.000.000,00

4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 18.000.000,00 18.000.000,00

01 00 18.000.000,00 18.000.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  473 145.100.000,00 145.100.000,00

Извори финансирања за функцију  473

01 00 Приходи из буџета 145.100.000,00 145.100.000,00

Укупно за активност Подршка развоју туризма у Аутономној
Покрајини Војводини

145.100.000,00 145.100.000,00

Извори финансирања за активност Подршка развоју туризма у Аутономној Покрајини Војводини

01 00 Приходи из буџета 145.100.000,00 145.100.000,00

07 Подршка развоју саобраћаја и телекомуникација у Аутономној Покрајини Војводини

450 Саобраћај

0615 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ

42.632.080,00 42.632.080,00

4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 42.632.080,00 42.632.080,00

01 00 42.632.080,00 42.632.080,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  450 42.632.080,00 42.632.080,00

Извори финансирања за функцију  450

01 00 Приходи из буџета 42.632.080,00 42.632.080,00

460 Комуникације

0616 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ

23.239.968,70 23.239.968,70

4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 23.239.968,70 23.239.968,70

01 00 10.000.000,00 10.000.000,00Приходи из буџета

01 02 10.458.257,68 10.458.257,68Приходи из буџета - наменски приходи

13 02 2.781.711,02 2.781.711,02Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - наменски приходи

0617 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

6.000.000,00 6.000.000,00

4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 6.000.000,00 6.000.000,00

01 00 6.000.000,00 6.000.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  460 29.239.968,70 29.239.968,70

Извори финансирања за функцију  460

01 00 Приходи из буџета 16.000.000,00 16.000.000,00

13 02 2.781.711,02 2.781.711,02

01 02

Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - наменски приходи

10.458.257,68 10.458.257,68Приходи из буџета - наменски приходи
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Укупно за активност Подршка развоју саобраћаја и телекомуникација
у Аутономној Покрајини Војводини

71.872.048,70 71.872.048,70

Извори финансирања за активност Подршка развоју саобраћаја и телекомуникација у Аутономној Покрајини Војводини

01 00 Приходи из буџета 58.632.080,00 58.632.080,00

01 02

13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - наменски приходи

2.781.711,02 2.781.711,02

Приходи из буџета - наменски приходи 10.458.257,68 10.458.257,68

08 Подршка пројекту "Најбоље из Војводине"

474 Вишенаменски развојни пројекти
0618 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2.600.000,00 2.600.000,00

4234 Услуге информисања 800.000,00 800.000,00

01 00 800.000,00 800.000,00Приходи из буџета

4235 Стручне услуге 1.200.000,00 1.200.000,00

01 00 1.200.000,00 1.200.000,00Приходи из буџета

4237 Репрезентација 600.000,00 600.000,00

01 00 600.000,00 600.000,00Приходи из буџета

0619 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 2.200.000,00 2.200.000,00

4242 Услуге образовања, културе и спорта 1.200.000,00 1.200.000,00

01 00 1.200.000,00 1.200.000,00Приходи из буџета

4249 Остале специјализоване услуге 1.000.000,00 1.000.000,00

01 00 1.000.000,00 1.000.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  474 4.800.000,00 4.800.000,00

Извори финансирања за функцију  474

01 00 Приходи из буџета 4.800.000,00 4.800.000,00

Укупно за активност Подршка пројекту "Најбоље из Војводине" 4.800.000,00 4.800.000,00

Извори финансирања за активност Подршка пројекту "Најбоље из Војводине"

01 00 Приходи из буџета 4.800.000,00 4.800.000,00

09 Развој кластера у Аутономној Покрајини Војводини

474 Вишенаменски развојни пројекти
0620 451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ

НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

7.700.000,00 7.700.000,00

4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

7.700.000,00 7.700.000,00

01 00 7.700.000,00 7.700.000,00Приходи из буџета

0621 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

5.600.000,00 5.600.000,00

4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 5.600.000,00 5.600.000,00

01 00 5.600.000,00 5.600.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  474 13.300.000,00 13.300.000,00

Извори финансирања за функцију  474

01 00 Приходи из буџета 13.300.000,00 13.300.000,00
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Укупно за активност Развој кластера у Аутономној Покрајини
Војводини

13.300.000,00 13.300.000,00

Извори финансирања за активност Развој кластера у Аутономној Покрајини Војводини

01 00 Приходи из буџета 13.300.000,00 13.300.000,00

10 Подршка привреди Аутономне Покрајине Војводине за наступе на сајмовима

474 Вишенаменски развојни пројекти
0622 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 2.800.000,00 2.800.000,00

4229 Остали трошкови транспорта 2.800.000,00 2.800.000,00

01 00 2.800.000,00 2.800.000,00Приходи из буџета

0623 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 36.100.000,00 36.100.000,00

4234 Услуге информисања 35.750.000,00 35.750.000,00

01 00 35.750.000,00 35.750.000,00Приходи из буџета

4237 Репрезентација 350.000,00 350.000,00

01 00 350.000,00 350.000,00Приходи из буџета

0624 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 3.000.000,00 3.000.000,00

4249 Остале специјализоване услуге 3.000.000,00 3.000.000,00

01 00 3.000.000,00 3.000.000,00Приходи из буџета

0625 451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ
НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

1.500.000,00 1.500.000,00

4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

1.500.000,00 1.500.000,00

01 00 1.500.000,00 1.500.000,00Приходи из буџета

0626 454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА

11.000.000,00 11.000.000,00

4541 Текуће субвенције приватним предузећима 11.000.000,00 11.000.000,00

01 00 11.000.000,00 11.000.000,00Приходи из буџета

0627 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ

450.000,00 450.000,00

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 450.000,00 450.000,00

01 00 450.000,00 450.000,00Приходи из буџета

0628 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

2.900.000,00 2.900.000,00

4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 2.900.000,00 2.900.000,00

01 00 2.900.000,00 2.900.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  474 57.750.000,00 57.750.000,00

Извори финансирања за функцију  474

01 00 Приходи из буџета 57.750.000,00 57.750.000,00

Укупно за активност Подршка привреди Аутономне Покрајине
Војводине за наступе на сајмовима

57.750.000,00 57.750.000,00

Извори финансирања за активност Подршка привреди Аутономне Покрајине Војводине за наступе на сајмовима

01 00 Приходи из буџета 57.750.000,00 57.750.000,00
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11 Стари занати

474 Вишенаменски развојни пројекти
0629 454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ

ПРЕДУЗЕЋИМА

10.300.000,00 10.300.000,00

4541 Текуће субвенције приватним предузећима 3.300.000,00 3.300.000,00

01 00 3.300.000,00 3.300.000,00Приходи из буџета

4542 Капиталне субвенције приватним предузећима 7.000.000,00 7.000.000,00

01 00 7.000.000,00 7.000.000,00Приходи из буџета

0630 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

12.000.000,00 12.000.000,00

4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 12.000.000,00 12.000.000,00

01 00 12.000.000,00 12.000.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  474 22.300.000,00 22.300.000,00

Извори финансирања за функцију  474

01 00 Приходи из буџета 22.300.000,00 22.300.000,00

Укупно за активност Стари занати 22.300.000,00 22.300.000,00

Извори финансирања за активност Стари занати

01 00 Приходи из буџета 22.300.000,00 22.300.000,00

12 Подршка програмима из области равноправности полова

412 Општи послови по питању рада
0631 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 845.000,00 845.000,00

4234 Услуге информисања 700.000,00 700.000,00

01 00 700.000,00 700.000,00Приходи из буџета

4235 Стручне услуге 145.000,00 145.000,00

01 00 145.000,00 145.000,00Приходи из буџета

0632 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ

3.300.000,00 3.300.000,00

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 3.300.000,00 3.300.000,00

01 00 3.300.000,00 3.300.000,00Приходи из буџета

0633 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 55.442.500,00 55.442.500,00
Завод за равноправност полова1 55.442.500,00 55.442.500,00

Приходи из буџета1 55.442.500,00 55.442.500,0001 00

4651 Остале текуће дотације и трансфери 15.442.500,00 15.442.500,00

Завод за равноправност полова1 15.442.500,00 15.442.500,00

01 001 15.442.500,00 15.442.500,00Приходи из буџета

01 00 Приходи из буџета 15.442.500,00 15.442.500,00

4652 Остале капиталне дотације и трансфери 40.000.000,00 40.000.000,00

Завод за равноправност полова1 40.000.000,00 40.000.000,00

01 001 40.000.000,00 40.000.000,00Приходи из буџета

01 00 Приходи из буџета 40.000.000,00 40.000.000,00
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0634 472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

ИЗ БУЏЕТА
300.000,00 300.000,00

4727 Накнаде из буџета за образовање, културу,
науку и спорт

300.000,00 300.000,00

01 00 300.000,00 300.000,00Приходи из буџета

0635 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

17.700.000,00 17.700.000,00

4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 17.700.000,00 17.700.000,00

01 00 17.700.000,00 17.700.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  412 77.587.500,00 77.587.500,00

Извори финансирања за функцију  412

01 00 Приходи из буџета 77.587.500,00 77.587.500,00

Укупно за активност Подршка програмима из области
равноправности полова

77.587.500,00 77.587.500,00

Извори финансирања за активност Подршка програмима из области равноправности полова

01 00 Приходи из буџета 77.587.500,00 77.587.500,00

13 Безбедност и здравље на раду

412 Општи послови по питању рада
0636 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2.276.000,00 2.276.000,00

4232 Компјутерске услуге 169.000,00 169.000,00

01 00 169.000,00 169.000,00Приходи из буџета

4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 157.000,00 157.000,00

01 00 157.000,00 157.000,00Приходи из буџета

4235 Стручне услуге 1.210.000,00 1.210.000,00

01 00 1.210.000,00 1.210.000,00Приходи из буџета

4239 Остале опште услуге 740.000,00 740.000,00

01 00 740.000,00 740.000,00Приходи из буџета

0637 426 МАТЕРИЈАЛ 6.442.000,00 6.442.000,00

4261 Административни материјал 6.210.000,00 6.210.000,00

01 00 6.210.000,00 6.210.000,00Приходи из буџета

4269 Материјали за посебне намене 232.000,00 232.000,00

01 00 232.000,00 232.000,00Приходи из буџета

0638 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 780.000,00 780.000,00

5125 Медицинска и лабораторијска опрема 780.000,00 780.000,00

01 00 780.000,00 780.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  412 9.498.000,00 9.498.000,00

Извори финансирања за функцију  412

01 00 Приходи из буџета 9.498.000,00 9.498.000,00

Укупно за активност Безбедност и здравље на раду 9.498.000,00 9.498.000,00

Извори финансирања за активност Безбедност и здравље на раду

01 00 Приходи из буџета 9.498.000,00 9.498.000,00
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14 Пројекат "Израда идејног пројекта железничке пруге Сегедин - Реске - Хоргош -
Суботица и пратеће документације за железничку пругу Суботица - Чикерија -
Бачалмаш - Баја"

450 Саобраћај

0639 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 469.000,00 469.000,00

4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 360.000,00 360.000,00

01 00 360.000,00 360.000,00Приходи из буџета

4216 Закуп имовине и опреме 109.000,00 109.000,00

01 00 109.000,00 109.000,00Приходи из буџета

0640 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 600.000,00 600.000,00

4222 Трошкови службених путовања у иностранство 600.000,00 600.000,00

01 00 600.000,00 600.000,00Приходи из буџета

0641 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 15.331.600,00 15.331.600,00

4234 Услуге информисања 6.190.000,00 6.190.000,00

01 00 6.190.000,00 6.190.000,00Приходи из буџета

4235 Стручне услуге 9.141.600,00 9.141.600,00

01 00 9.141.600,00 9.141.600,00Приходи из буџета

0642 426 МАТЕРИЈАЛ 432.000,00 432.000,00

4261 Административни материјал 432.000,00 432.000,00

01 00 432.000,00 432.000,00Приходи из буџета

0643 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 11.000.000,00 11.000.000,00

4651 Остале текуће дотације и трансфери 11.000.000,00 11.000.000,00

56 00 11.000.000,00 11.000.000,00Финансијска помоћ ЕУ

0644 511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 153.110.000,00 153.110.000,00

5114 Пројектно планирање 153.110.000,00 153.110.000,00

01 00 153.110.000,00 153.110.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  450 169.942.600,00 11.000.000,00 180.942.600,00

Извори финансирања за функцију  450

01 00 Приходи из буџета 169.942.600,00 169.942.600,00

56 00 11.000.000,00 11.000.000,00Финансијска помоћ ЕУ

Укупно за активност Пројекат "Израда идејног пројекта железничке

пруге Сегедин - Реске - Хоргош - Суботица и
пратеће документације за железничку пругу
Суботица - Чикерија - Бачалмаш - Баја"

169.942.600,00 11.000.000,00 180.942.600,00

Извори финансирања за активност Пројекат "Израда идејног пројекта железничке пруге Сегедин - Реске - Хоргош - Суботица и
пратеће документације за железничку пругу Суботица - Чикерија - Бачалмаш - Баја"

01 00 Приходи из буџета 169.942.600,00 169.942.600,00

56 00 Финансијска помоћ ЕУ 11.000.000,00 11.000.000,00
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15 Пројекат "КластерПолиСЕЕ"

474 Вишенаменски развојни пројекти
0645 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 50.000,00 50.000,00

4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 50.000,00 50.000,00

01 00 50.000,00 50.000,00Приходи из буџета

0646 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 1.200.000,00 1.200.000,00

4222 Трошкови службених путовања у иностранство 1.200.000,00 1.200.000,00

01 00 1.200.000,00 1.200.000,00Приходи из буџета

0647 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 5.700.000,00 5.700.000,00

4235 Стручне услуге 5.700.000,00 5.700.000,00

01 00 5.700.000,00 5.700.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  474 6.950.000,00 6.950.000,00

Извори финансирања за функцију  474

01 00 Приходи из буџета 6.950.000,00 6.950.000,00

Укупно за активност Пројекат "КластерПолиСЕЕ" 6.950.000,00 6.950.000,00

Извори финансирања за активност Пројекат "КластерПолиСЕЕ"

01 00 Приходи из буџета 6.950.000,00 6.950.000,00

16 Подршка програмима за унапређење положаја Рома

412 Општи послови по питању рада
0648 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА

ВЛАСТИ

4.000.000,00 4.000.000,00

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 4.000.000,00 4.000.000,00

01 00 4.000.000,00 4.000.000,00Приходи из буџета

0649 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 17.518.000,00 17.518.000,00
Канцеларија за инклузију Рома1 17.518.000,00 17.518.000,00

Приходи из буџета1 17.518.000,00 17.518.000,0001 00

4651 Остале текуће дотације и трансфери 17.518.000,00 17.518.000,00

Канцеларија за инклузију Рома1 17.518.000,00 17.518.000,00

01 001 17.518.000,00 17.518.000,00Приходи из буџета

01 00 Приходи из буџета 17.518.000,00 17.518.000,00

0650 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

3.612.000,00 3.612.000,00

4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 3.612.000,00 3.612.000,00

01 00 3.612.000,00 3.612.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  412 25.130.000,00 25.130.000,00

Извори финансирања за функцију  412

01 00 Приходи из буџета 25.130.000,00 25.130.000,00

Укупно за активност Подршка програмима за унапређење положаја

Рома

25.130.000,00 25.130.000,00

Извори финансирања за активност Подршка програмима за унапређење положаја Рома

01 00 Приходи из буџета 25.130.000,00 25.130.000,00
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УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15 1.452.412.935,43 27.023.512,01 1.479.436.447,44

01 00 Приходи из буџета 1.362.417.944,41 1.362.417.944,41

01 02 Приходи из буџета - наменски приходи 10.458.257,68 10.458.257,68

06 00 Донације од међународних организација 15.941.330,34 15.941.330,34

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

16.533.324,00 16.533.324,00

12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје
финансијске имовине - приходи од
приватизације

11.699.933,33 11.699.933,33

13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година

48.521.764,99 48.521.764,99

13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - наменски приходи

2.781.711,02 2.781.711,02

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

82.181,67 82.181,67

56 00 Финансијска помоћ ЕУ 11.000.000,00 11.000.000,00

Извори финансирања за раздео 15



 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
Функционална  класификација  411  –  општи  економски  и  комерцијални  послови  Укупно 
планирана  средства  износе  174.232.853,40  динара,  и  то  из  извора  финансирања  01  00  ‐ 
Приходи из буџета  ‐ 157.699,529,40 динара, извора финансирања 07 10   Трансфери од других 
нивоа  власти –  трансфери из  републичког  буџета  за  поверене  послове  16.533.324,00  динара, 
приходни  конто  733131  ‐  Текући  трансфери  од  Републике  у  корист  нивоа  АП  Војводине, 
Распоред расхода и издатака по економским класификацијама дат је на следећи начин: 
 
Позиција 587‐  Економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 
– 82.873.629,05 динара 
4111 ‐ Плате, додаци и накнаде запослених  
Извор финансирања 01 00 ‐ Приходи из буџета – 69.698.558,45 динара 
Извор  финансирања  07  10  ‐  Трансфери  од  других  нивоа  власти  –  трансфери  из  републичког 
буџета за поверене послове 13.175.070,60 динара 
 
Позиција 588  ‐ Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца – 
14.834.307,35 динара и то: 
Извор финансирања 01 00 ‐ Приходи из буџета – 12.476.053,95 динара 
Извор  финансирања  07  10  ‐  Трансфери  од  других  нивоа  власти  –  трансфери  из  републичког 
буџета за поверене послове ‐ 2.358.253,40 динара 
4121 ‐ Допринос за пензијско и инвалидско осигурање – 9.116.054,80 динара 
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 7.666.848,80 динара  
Извор  финансирања  07  10  ‐  Трансфери  од  других  нивоа  власти  –  трансфери  из  републичког 
буџета за поверене послове – 1.449.206,00 динара 
4122 ‐ Доприноси за здравствено осигурање – 5.096.703,36 динара 
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 4.286.464,96 динара; 
Извор  финансирања  07  10  ‐  Трансфери  од  других  нивоа  власти  –  трансфери  из  републичког 
буџета за поверене послове – 810.238,40  динара 
4123 ‐ Доприноси за незапосленост‐ 621.549,19 динара 
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 522.740,19 динара; 
Извор  финансирања  07  10  ‐  Трансфери  од  других  нивоа  власти  –  трансфери  из  републичког 
буџета за поверене послове – 98.809,00 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 
 
Позиција 589 ‐ Економска класификација 413 ‐ Накнаде у натури– 644.275,50 динара  
4131 – Накнаде у натури 
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 644.275,50 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. 
 
Позиција 590 ‐  Економска класификација 414 ‐ Социјална давања запосленима – 1.479.500,00 
динара и то: 
4141 – Исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова 
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 829.500,00 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 – 520.000,00 динара. 
Средства су планирана за отпремнине и помоћи и друго; 



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.  
 
Позиција 591 ‐ Економска класификација 415– Накнаде трошкова за запослене – 3.476.641,50 
динара 
4151 – Накнаде трошкова за запослене 
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 2.476.641,50  динара. 
Извор  финансирања  07  10  ‐  Трансфери  од  других  нивоа  власти  –  трансфери  из  републичког 
буџета за поверене послове – 1.000.000,00 динара 
Планирана  средства  намењена  су  за  накнаде  за  превоз  запослених  на  посао  и  са  посла 
исплаћен у готовини и друге накнаде.  
 
Позиција  592  ‐  Економска  класификација  416  –  Награде  запосленима  и  остали  посебни 
расходи – 100.000,00 динара 
4161 – Награде, бонуси и остали посебни расходи 
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 100.000,00 динара. Средства су планирана за 
награде, бонусе и остале посебе расходе. 
 
Позиција  593  ‐  Економска  класификација  421  –  Стални  трошкови  –  522.000,00  динара  и 
односе се на:  
4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 
Извор финансирања 01 00 ‐ Приходи из буџета 25.000,00 динара 
4214 – Услуге комуникације 
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 490.000,00 динара. Средства су планирана за 
трошкове комуникације у које спадају трошкови телефона,  услуге доставе (ДХЛ) и друге сличне 
услуге; 
4219 – Остали трошкови  
Извор финансирања 01 00 –  Приходи  из  буџета  ‐ 7.000,00  динара.  Средства  су  планирана  за 
радио‐телевизијску претплату и остале трошкове. 
 
Позиција 594  ‐ Економска класификација 422 – Трошкови путовања – планирани су у износу 
од 950.000,00 динара и односе се на:  
4221 – Трошкови службених путовања у земљи  
Извор  финансирања  01  00  –  Приходи  из  буџета  –  950.000,00  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. 
 
Позиција 595‐  Економска  класификација  423 –  Услуге  по  уговору –  планиране  су  у  укупном 
износу од 29.657.500,00 динара, од тога: 
4231 – Административне услуге 
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 10.000,00 динара. Средства су планирана за 
услуге  превођења,  секретарске  услуге,  рачуноводствене  услуге  и  остале  административне 
услуге. 
4232 – Компјутерске услуге 
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета –  износ од 300.000,00  динара планиран  je  за 
израду софтвера, одржавање софтвера и рачунара, као и за остале компјутерске услуге.  
4233 – Услуге образовања и усавршавања запослених  



Извор  финансирања  01  00  –  Приходи  из  буџета  –  387.500,00  динара.  Планирани  износ 
користиће  се  за:  услуге  образовања  и  усавршавања  запослених,  котизације  за  семинаре, 
стручна саветовања, котизација за учествовање на сајмовима и друго. 
4234 – Услуге информисања  
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 26.500.000,00 динара. Средства су планирана 
за  услуге  штампања  билтена,  часописа  и  публикација,  остале  услуге  штампања,  припреме  и 
израду  промотивног  материјала,  услуге  информисања  јавности  и  односа  са  јавношћу,  услуге 
рекламе  и  пропаганде,  објављивање  тендера  и  информативних  огласа,  за  медијске  услуге 
радија и телевизије, остале медијске услуге, 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  –  2.450.000,00  динара.  Планирана  средства 
намењена  су  за  исплату  по  уговору  о  делу,  привремних  и  повремених  послова,  израду 
промотивих  материјала,    израду  базе  података,  остале  стручне  услуге  везане  за  делатност 
Секретаријата и друго. 
4239 – Остале опште услуге 
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета –  10.000,00 динара. Планирани износ намењен 
је за различите опште услуге. 

 
Позиција 596 ‐  Економска класификација ‐ 426 Материјал – 570.000,00 динара и то: 
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. 

 
Позиција  597  ‐  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 
 
Позиција 598  ‐  Економска класификација 465 – Остале дотације и  трансфери – 8.900.000,00 
динара 
4651 – Остале текуће дотације и трансфери 
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 8.900.000,00 динара. Средства су намењена 
за: 
Подпозиција 1: Покрајинско социјално – економски савет    ‐ 7.900.000,00 динара намењено је 
за редован рад и програмске активности Покрајинског социјално – економског савета;  
Подпозиција 2: Остале текуће дотације и трансфери    ‐ 1.000.000,00  динара. Од  тог износа  
200.000,00  динара  планирано  је  у  складу  са  Законом  о  професионалној  рехабилитацији  и 
запошљавању  особа  са  инвалидитетома,  а    800.000,00  динара  намењено  је  Регионалном 
центру за друштвено економски развој – Банат д.о.о. из Зрењанина, за оперативне трошкове. 
 
Позиција 599  ‐    Економска  класификација  482  ‐    Порези,  обавезне  таксе,  казне  и  пенали –
220.000,00 динара и то: 
4821 – Остали порези 
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 20.000,00 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 – 100.000,00 динара. 
 
Позиција 600‐ Економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова – 
29.950.000,00  динара 
4831 – Новчане казне и пенали по решењу судова  



Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 29.950.000,00  динара. Средства су планирана 
за исплату  тужиоцу „Дунав  група агрегати“  ад Нови Сад по пресуди Привредног апелационог 
суда  број  2Пж  3007/13  од  17.10.2013.  године,  као  и  за  друге    новчане  казне  које  настају  из 
евентуалних судских поступака. 
 
Позиција 601 ‐ Економска класификација 515 – Нематеријална имовина ‐50.000,00 динара   
5151 – Нематеријална имовина 
Извор  финансирања  13  00  –  Нераспоређени  вишак  прихода  из  ранијих  година  –  Средства  у 
износу од 50.000,00 динара планирана су за куповину софтвера. 
 
 
Правни основ: 

- Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи  (пречишћен текст "Службени 
лист АПВ", број 37/2014);  

- Закон  о  професионалној  рехабилитацији  и  запошљавању  особа    са  инвалидитетом 
("Службени гласник РС", број 36/2009 и 32/2013); 

- Закон о Социјално‐економском савету ("Службени гласник РС", број 125/2004) 
 
 
 
 
Активност 01: Спровођење Програма покрајинског акционог плана запошљавања за АП 

Војводину 
 
 
 
Функционална  класификација  412  –  Општи  послови  по  питању  рада.  Укупно  планирана 
средства за спровођење Програма покрајинског акционог плана запошљавања за АП Војводину 
за 2014. годину износе 490.000.000,00 динара, извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета. 
Циљ ове активности је смањење броја незапослених лица на територији АП Војводине. 
 
Позиција  602  ‐  Економска  класификација  454  –  Субвенције  приватним  предузећима  – 
328.000.000,00 динара 
4541 ‐ Текуће субвенције приватним предузећима  
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 328.000.000,00 динара 
 
Позиција  603  Економска  класификација  463  ‐  Трансфери  осталим  нивоима  власти  ‐ 
162.000.000,00 динара 
4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти  
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 162.000.000,00 динара 
 
Средства  ће  се  реализовати  у  складу  са Покрајинским  акционим планом  запошљавања  у  АП 
Војводини за 2014. годину. 
 
 
Правни основ: 

- Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи  (пречишћен текст "Службени 
лист АПВ", број 37/2014);   

- Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености  ("Службени гласник РС", 
број 36/2009 и 88/2010); 

- Покрајински акциони план запошљавања у АП Војводини за 2014. годину 
- Одлука  о  образовању  Покрајинског  савета  за  запошљавање  ("Службени  лист  АПВ", 

број 3/2009 ,5/2010, 40/2012 и 5/2014) 
 



 
 

Активност 02: Пројекат „Ка свеобухватном систему сузбијања насиља над женама у  
Војводини“ 

 
 
 
Функционална  класификација  412  –  Општи  послови  по  питању  рада.  Укупно  планирана 
средства за спровођење пројекта „Ка свеобухватном систему за сузбијање насиља над женама 
у  Војводини“  износе  16.023.512,01  динара,  извор  финансирања  06  00  –  Донације  од 
међународних  организација  –  15.941.330,34  ,  приходни  конто  7321  –  Текуће  донације  од 
међународних организација   и извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из 
ранијих  година – 82.181,67  динара,  приходни  конто 311700  Пренета  неутрошена  средства  из 
ранијих  година. Општи циљ пројекта  је  креирање друштвеног и институционалног  окружења 
које  доприноси  смањењу  насиља  над женама  у  Србији  кроз  унапређење  квалитета  услуга  и 
мултисекторске  сарадње  на  локалном  нивоу,  унапређење  квалитета  услуга  за  заштиту  од 
насиља  и  израду  Стратегије  за  превенцију  и  сузбијање  насиља  над  женама  у  Војводини  за 
период 2014‐2018 године и друге услуге.  
 
Позиција  604  ‐  Економска  класификација  423  –  Услуге  по  уговору  –  1.768.444,80  динара 
динара 
4232 – Компјутерске услуге – 423.400,00 динара  
Извор финансирања 06 00 – Донације од међународних организација – 423.400,00 динара 
Средства  ће  се  користити  за  израду web  сајта  пројекта  намењеног  промовисању  пројектних 
активности и информисању корисника и корисница и друго.  
4235 – Стручне услуге  
Извор финансирања 06 00 – Донације од међународних организација – 1.345.044,80 динара. 
Средства  ће  се  користити  за  финансијске  услуге,  услуге  ревизије  и  остале  стручне  услуге  за 
потребе Пројекта. 
 
Позиција  605  ‐  Економска  класификација  481  ‐  Дотације  невладиним  организацијама  –
14.172.885,54 динара  
4819 Дотације осталим непрофитним институцијама ‐ 14.172.885,54 динара 
Извор финансирања 06 00 – Донације од међународних организација – 14.172.885,54 динара. 
Средства  ће  се  користити  за  дотације  партнерским  организацијама  на  пројекту  Аутономном 
женском  центру  из  Београда  и  Екуменској  хуманитарној  организацији  из  Новог  Сада,  чије 
услови  и  обавезе    у  оквиру  пројекта  су  дефинисане  анексом  Споразума  –  Додатак  1. 
Партнерске  организације  су  задужене:  за  свеобухватну  координацију  пројектних  активности; 
координацију  тренера;  координацију  тренинга;  организацију  и  реализацију  основних  и 
специјалистичких  семинара  и  стручне  подршке  професионалцима  на  локалном  нивоу  за 
успостављање координаираних акцију за превенцију, заштиту и сузбијање насиља над женама; 
одржавање  конференција  случаја;  пружање  стручне  подршке  за  тестирање  евиденције  за 
међуинституционалну размену информација о насиљу над женама; пружање подршке Мрежи 
СОС  Војводина  за  примену  квалитативних  стандарда;  организацију  мониторинга  и 
периодичних састанака за планирање и учешће у изради и организацији израде Стратегије за 
за  превенцију  и  сузбијање  насиља  над  женама  у  Војводини  за  период  2014‐2018  година 
(укључујући и израду програма за економско оснаживање жена жртава насиља и програма за 
подршку  женама  жртвама  насиља  из  маргинализованих  група),  консултантску  подршку, 
спровођење  локалних  споразума  о  мултисекторској  сарадњи  за  превенцију  и  заштиту  од 
насиља у породици и партнерским односима и друго. 
 
Позиција 606 ‐ Економска класификација 512 – Машине и опрема – 82.181,67 динара  
5122 – Административна опрема – 82.181,67 динара  



Извор  финансирања  15  00  –  Неутрошена  средства  донација  из  ранијих  година  –  82.181,67 
динара и намењена су за куповину рачунарa за потребе Пројекта. 
 
 
Правни основ: 

- Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи  (пречишћен текст "Службени 
лист АПВ", број 37/2014); 

- Закон  о  донацијама  и  хуманитарној  помоћи  ("Службени  лист  СРЈ",  број  53/2001, 
61/2001 и 36/2002 и «Службени гласник РС», број 101/2005); 

- Уговор о донацији број 00058436 од 05.12.2008. године 
- Споразум о сарадњи број 133‐93‐2/2013‐05  од 05.02.2013. године 

 
 
 
 
 
Активност 05 :Подршка програмима развоја привреде, предузетништва, малих и средњих 

предузећа 

 
 
 
Функционална  класификација  474  –  вишенаменски  развојни  пројекти.  Циљ  активности  је 
подстицање  развоја  привреде,  предузетништва,  малих  и  средњих  предузећа  на  територији 
Аутономне Покрајине Војводине. Укупно планирана средства износе 183.949.933,33 динара и 
то  из  извора  финансирања  01  00  –  Приходи  из  буџета  –  123.728.235,01  динара,    извора 
финансирања  12  04    Примања  од  отплате  датих  кредита  и  продаје  финансијске  имовине  – 
приходи од приватизације 11.699.933,33 динара и извора финансирања 13 00 – Нераспоређени 
вишак прихода из ранијих година – 48.521.764,99 динара  
 
Позиција  607  ‐  Економска  класификација  454  ‐  Субвенције  приватним  предузећима  – 
148.699.933,33 динара 
4541 Текуће субвенције приватним предузећима  
Извор финансирања 01 00 ‐ Приходи из буџета‐ 37.000.000,00 динара. 
Средстава у износу од 25.000.000,00 динара   намењена су за подстицај страним улагањима у 
АП Војводину ради унапређења политике привлачења инвестиција кроз рефундацију трошкова 
закупа  производног  простора  или  трошкова  израде  пројектне  документације.  У  циљу 
развијања  и  унапређења  политике  привлачења  страних  инвестиција  на  територији  АП 
Војводине, реализују се подршке страним инвеститорима кроз мере:  
1) могућност  рефундације  трошкова  закупа  производног  простора  на  временски  период  од 

годину  дана  („One  Year  Lease  Grace“),  уз  услов  да  инвеститор  запошљава  минимум  100 
радника са територије АП Војводине и да је минимални износ инвестиције три милона евра 
и да ће обављати делатност најмање пет година;  

2) могућност  рефундације  трошкова  до  максимално  сто  хиљада  евра  за  израду  планске  и 
пројектне   документације,  студија и других неоподних докумената  за инвеститоре  који ће 
изградити  производни  објекат  и  запослити  минимум  100  радника  са  територије  АП 
Војводине  и  да  је  вредност  инвестиције  минимум  три  милиона  евра  и  да  ће  обављати 
делатност најмање пет година.  

Средстава  у  износу  од  10.000.000,00  динара  намењена  су  за  субвенције  приватним 
предузећима за развој женског предузетништва, за жене које су жртве насиља у Војводини, а у 
циљу њиховог економског оснаживања. 
Средства у износу од 2.000.000,00 динара обезбеђена су из текуће буџетске резерве.  
 
 



4542 Капиталне субвенције приватним предузећима  
Извор финансирања 01 00 ‐ Приходи из буџета‐ 51.478.235,01 динара 
Извор финасирања 12 04  приходи из приватизације – 11.699.933,33 
Извор финасирања 13 00 –  Нераспоређени  вишак  прихода из  ранијих  година  ‐ 48.521.764,99 
динара 
Средства  су  намењена    за  субвенционисање  трошкова  набавке  машина  и  опреме,  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.  Средства  из  извора финасирања 12 04    приходи  из  приватизације 
додељена  су  на  основу  Одобрења  Владе  АП  Војводине  број  102‐401‐2189/2014–01‐1  од 
17.07.2014. године.  
 
Позиција  608  ‐  Економска  класификација  463  ‐  Трансфери  осталим  нивоима  власти  ‐
30.000.000,00 динара 
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти  
Извор финансирања 01 00 ‐ Приходи из буџета‐ 30.000.000,00 динара. 
Средства  су  намењена  за  капиталне  трансфере  локалним  самоуправама  за  развој 
индустријских зона на територији АП Војводине. Циљ активности је изградња инфраструктуре у 
индустријским  зонама  (изградња  електроенергетских  објеката,  побољшање  водоснабдевања 
(изградња објеката за водоснабдевање), развој путне инфраструктуре) и друго. 
 
Позиција  609  ‐  Економска  класификација  481  ‐  Дотације  невладиним  организацијама  –
5.250.000,00 динара 
4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета ‐  5.250.000,00 динара 
Средства у износу од 5.250.000,00 динара обезбеђена су из текуће буџетске резерве. 
 
 
Правни основ: 

‐ Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи (пречишћен текст "Службени 
лист АПВ", број 37/2014) 

 
 
 

АКТИВНОСТ 06:  Подршка развоју туризма у Аутономној Покрајини Војводини 
 
 
 

Функционална класификација 473 –  туризам. Циљ активности  је   унапређење конкурентности 
туристичке  дестинације  и  јачање  капацитета  туристичке  понуде,  ради  развијања  нових  и 
унапређења  постојећих  туристичких  производа  у  АП  Војводини.  Укупно  планирана  средства 
износе 145.100.000,00 динара из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета . 
 
Позиција  610  ‐  Економска  класификација  451  ‐  Субвенције  јавним  нефинансијским 
предузећима и организацијама ‐ 300.000,00 динара 
4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама  
Извор финансирања 01 00 –  Приходи из  буџета  ‐ 300.000,00  динара обезбеђено  је  из  текуће 
буџетске резерве. 
 
Позиција  611  ‐  Економска  класификација  454  Субвенције  приватним  предузећима  ‐ 
27.400.000,00 динара и то: 
4541 Текуће субвенције приватним предузећима  
Извор финансирања 01 00 –  Приходи  из  буџета  ‐  9.400.000,00  динара    Средства  у  износу  од 
5.000.000,00 динара 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. 2.500.000,00 динара намењена су за  Мedia‐invent doo Нови 
Сад за суфинансирање трошкова реализације пројекта „Дунавски бизнис форум“, који има за 
циљ афирмацију Дунавске  стратегије. Из  текуће буџетске резерве обезбеђено  је 1.900.000,00 
динара. 
4542  Капиталне субвенције приватним предузећима  
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета ‐ 18.000.000,00 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.  

 
Позиција  612  ‐  Економска  класификација  463  Трансфери  осталим  нивоима  власти  – 
планирана су средства у укупном износу од 50.400.000,00 динара 
4631 Текући трансфери осталим нивоима власти  
Извор  финансирања  01  00  –  Приходи  из  буџета  400.000,00  динара  обезбеђено  је  из  текуће 
буџетске резерве. 
4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти 
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета ‐ 50.000.000,00 динара.  
Средства  су  намењена  за  подршку  општинама  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. 
 
Позиција  613  ‐  Економска  класификација  465  ‐  Остале  дотације  и  трансфери  планирана 
средства у укупном износу од 49.000.000,00 динара  
4651 Остале текуће дотације и трансфери  
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета ‐ 49.000.000,00 динара 
Подпозиција  1  Туристичка  организација  Војводине  –  планирана  средства  у  износу  од 
39.000.000,00  динара  намењена  су  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 Влада АП Војводине; 
Подпозиција  2  Пројекти  развојних  агенција  са  територија  АПВ  –  10.000.000,00  динара 
планирано је за  конкурс за развојним регионалним агенцијама са територије АП Војводине за 
јачање капацитета дестинацијског удруживања општина у циљу унапређења туристичке понуде 
у  АП  Војводини.  Циљ  је  спровођење дефинисаних  приоритета  развоја  туризма  у  општинама, 
подизања конкурентности и јачања  позиције на туристичком тржишту Републике Србије кроз 
имплементацију дугорочних и средњорочних циљева и туристичких производа дефинисаних у 
Маркетинг стратегији туризма Војводине и Акционим плановима општина. 
 
Позиција  614  ‐  Економска  класификација  481  ‐  Дотације  невладиним  организацијама  –
18.000.000,00 динара 
4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета ‐  18.000.000,00 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,  раде  на 
унапређењу  кампинг  туризма,  рекреативног,  као  и  другим  видовима  активног  туризма.  Део 
средстава у износу од 6.050.000,00 динара обезбеђен је из текуће буџетске резерве . 



 
Правни основ: 

- Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи  (пречишћен текст "Службени 
лист АПВ", број 37/2014);; 

- Закон о туризму (''Службени гласник РС'', број 36/2009, 88/2010, 99/2011 и 93/2012– др. 
закон); 

- Стратегија развоја туризма Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 91/2006); 
- Одлука  о  доношењу  Стратегије  развоја  туризма  Војводине  ‐Маркетинг  стратегија 

туризма Војводине ("Сл. лист АП Војводине", бр. 6/2010); 
- Одлука  о  оснивању  Туристичке  организације  Војводине  (''Службени  лист  АПВ'',  број 

18/2002 и 4/2008) 
 
 
 
 
АКТИВНОСТ 07: Подршка развоју саобраћаја и телекомуникација у Аутономној Покрајини 

Војводини 
 
 
 
Функционална  класификација  450  –  Саобраћај.  Циљ  активности  је  унапређење  и  развој 
саобраћаја  на  територији  Аутономне  Покрајине  Војводине.  Укупно  планирана  средства  из 
извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 42.632.080,00 динара.  
 
Позиција 615 ‐  Економска класификација 463 ‐ Трансфери осталим нивоима власти  
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета ‐ 42.632.080,00 динара. Средства су предвиђена 
за  суфинансирање изградње,  реконструкције и модернизације  саобраћајне инфраструктуре  у  
локалним  самоуправама  на  територији  Аутономне  Покрајине  Војводине.  Део  средстава  у 
износу од 2.632.080,00 динара обезбеђен је из сталне буџетске резерве.  
 
 
Функционална  класификација  460  –  Комуникације  Циљ  активности  је  унапређење  и  развој 
електронских комуникација на територији Аутономне Покрајине Војводине. Укупно планирана 
средства износе 29.239.968,70  динара и  то:  извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 
16.000.000,00  динара,  извор  финансирања  01  02  Приходи  из  буџета–  наменски  приходи 
10.458.257,68  динара,  приходни  конто  741223  Вишак  прихода  над    расходима  Републичке 
агенције  за  електронске  комуникације,  извор  финансирања    13  02  ‐  Нераспоређен  вишак 
прихода  из  ранијих  година–  наменски  приходи  2.781.711,02  динара,  приходни  конто  311700 
Пренета неутрошена средства из ранијих година.  
 
Позиција  616  ‐    Економска  класификација  463  Трансфери  осталим  нивоима  власти  –
23.239.968,70 динара 
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти – 23.239.968,70 динара и то: 
Извор финансирања 01 00 Приходи из буџета –увећан је за 10.000.000,00 динара 
Извор финансирања 01 02 Приходи из буџета‐ наменски приходи ‐ 10.458.257,68  динара  
Извор финансирања 13 02 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година‐наменски приходи 
‐ 2.781.711,02 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 
2014.  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. 



 
Позиција  617  ‐    Економска  класификација  481  Дотације  невладиним  организацијама  – 
6.000.000,00 динара 
4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 
Извор финансирања 01 00 Приходи из буџета –6.000.000,00 динара 
Средства  су  намењена  за  подршку  организацији  конференција  и  других  догађаја  који 
доприносе  промоцији,  популаризацији  и  едукацији  у  области  електронских  комуникација  и 
информационог друштва на територији АП Војводине. 
 
 
Правни основ: 
- Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи  (пречишћен текст "Службени 

лист АПВ", број 37/2014); 
- Закон о железници (''Службени гласник РС'', број 45/2013);  
- Закон  о  безбедности  у  железничком  саобраћају  ("Сл.  лист  СРЈ",  бр.  60/98  и  36/99  ‐ 

испр. и "Сл. гласник РС", бр. 101/2005 ‐ др. закон); 
- Закон о транспорту опасног терета ("Сл. гласник РС", бр. 88/2010); 
- Закон  о  уговорима  о  превозу  у железничком  саобраћају  ("Сл.  лист  СРЈ",  бр. 26/95  и 

"Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 ‐ Уставна повеља); 
- Стратегија  развоја  железничког,  друмског,  водног,  ваздушног  и  интермодалног 

транспорта у Републици Србији од 2008. до 2015. године ("Сл. гласник РС", бр. 4/2008); 
- Закон о превозу у друмском саобраћају (''Службени  гласник РС'',број 46/95, 66/2001, 

61/2005, 91/2005, 62/2006 и 31/2011); 
- Закон  о  јавним  путевима  ("Сл.  гласник  РС",  бр.  101/2005,  123/2007,  101/2011  и 

93/2012); 
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима  ("Сл.  гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 

101/2011,  32/2013 – Одлука Уставног Суда и 55/2014); 
- Закон  о  унутрашњој  пловидби  (''Службени  гласник  СРС'',  број  54/90  и  ''Службени 

гласник РС'', број 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 – др. закон и 73/2010 – др. закон); 
- Закон о пловидби и лукама на унутрашњим путевима ("Сл. гласник РС", бр. 73/2010 и 

121/2012); 
- Закон о електронским комуникацијама ("Сл. гласник РС", бр. 44/2010, 62/2014) 
- члана 30. и 88. Закона о утврђивању надлежности АП Војводине ("Сл. гласник РС", бр. 

99/2009 и 67/2012 ‐ одлука УС)  
 
 
 
 

АКТИВНОСТ 08: Подршка пројекту ''Најбоље из  Војводине'' 
 
 
 
Функционална  класификација  474  –  вишенаменски  развојни  пројекти  Циљ  активности  је 
наставак  развоја  Пројекта  ''Најбоље  из  Војводине'',  кроз  одабир  најбољих  производа 
произведених и карактеристичних за подручје Аутономне Покрајине Војводине. На овај начин 
подстичу се произвођачи да унапреде квалитет својих производа, са мотивом да ће исти бити 
укључени  у  промоцију  извозних  потенцијала  Аутономне  Покрајине  Војводине.  Укупно 
планирана средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 4.800.000,00 динара. 
 
Позиција 618 ‐  Економска класификација 423 ‐ Услуге по уговору – 2.600.000,00 динара 
4234 ‐ Услуге информисања  
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета ‐ 800.000,00 динара. Средства су намењена за 
објављивање  огласа  и  конкурса  за  стицање  права  на  коришћење  знака  ''Најбоље  из 
Војводине''; за промотивне активности, услуге рекламе и пропаганде, штампање промотивног 



материјала,  који  имају  за  циљ    промоцију  пројекта  ''Најбоље  из  Војводине''  у  већим 
привредним центрима  на територији АП Војводине и Републике Србије. 
4235 ‐ Стручне услуге  
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета ‐ 1.200.000,00 динара. Средства су намењена за 
финансирање трошкова акредитоване контролне куће, у складу са чланом 5. став 1 . Одлуке о 
установљавању  знака  ''Најбоље  из  Војводине'';  за  финансирање  трошкова  промоције 
традиционалних производа и заштите географског порекла  (члан 13. Одлуке о установљавању 
знака ''Најбоље из Војводине'')  
4237 ‐ Репрезентација 
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета ‐ 600.000,00 динара. Средства су планирана за 
набавку поклона са знаком ''Најбоље из Војводине''. 
 
Позиција 619 ‐ Економска класификација 424 ‐ Специјализоване услуге –2.200.000,00 динара 
4242 ‐ Услуге образовања, културе и спорта  
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета ‐  1.200.000,00 динара. Средства су намењена за 
трошкове  едукације  произвођача  из  Аутономне  Покрајине  Војводине,  путем  семинара  у 
области заштите интелектуалне својине и повећања конкурентности и друго. 
4249 Остале специјализоване услуге 
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета ‐   1.000.000,00 динара. Средства су планирана 
за  специјализоване  услуге  научних  институција  у  циљу  испитивања  и  контроле  квалитета 
производа  са  знаком  ''Најбоље  из  Војводине'',  за  израду  елабората  за  заштиту  ознаке 
географског порекла, израду анализа и студија и друго. 
 
 
Правни основ: 
- Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи  (пречишћен текст "Службени 

лист АПВ", број 37/2014);  
- Одлука о установљавању знака "Најбоље из Војводине" ("Сл. лист АП Војводине", бр. 

12/2008) 
 
 
 
 

АКТИВНОСТ 09: Развој кластера у Аутономној Покрајини Војводини 
 
 
 
Функционална  класификација  474  –  вишенаменски  развојни  пројекти.  Циљ  активности  је 
унапређење  конкурентности  привреде  путем  пословног  удруживања  и  умрежавања 
привредних  субјеката,  образовних,  научних  и  државних  институција.  Планирана  је    подршка 
постојећим  кластерима  на  територији  Аутономне  Покрајине  Војводине,  према  дефинисаним 
критеријумима  као  и  подршка  организовању  едукативних  радионица  и  семинара.  Укупно 
планирана средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 13.300.000,00 динара. 
 
 
Позиција  620  ‐  Економска  класификација  451  ‐  Субвенције  јавним  нефинансијским 
предузећима и организацијама ‐ 7.700.000,00 динара 
4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама  
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета  ‐ 7.700.000,00 динара. Средства су намењена 
субвенционисању кластер организација на основу дефинисаних критеријума. 
 
Позиција  621    ‐  Економска  класификација  481  –  Дотације  невладиним  организацијама  – 
5.600.000,00 динара 
4819 – Дотације осталим непрофитним институцијама  



Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 5.600.000,00 динара, обезбеђено је из текуће 
буџетске резерве.  
 
 
Правни основ: 

- Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи  (пречишћен текст "Службени 
лист АПВ", број 37/2014); 

 
 
 
 

АКТИВНОСТ 10: Подршка привреди Аутономне Покрајине Војводине за наступе на  
сајмовима 

 
 
 
Функционална  класификација  474  –  вишенаменски  развојни  пројекти.  Циљ  активности  је 
проширење тржишта којим се остварује повећање извоза, што доприноси ширењу производње 
и новом запошљавању. Укупно планирана средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из 
буџета 57.750.000,00 динара 
 
Позиција 622 ‐ 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    земљи  и    иностранству 
(Будимпешта, Пореч, Горња Радгона, Цеље и други градови у земљи и иностранству). 
 
Позиција 623 ‐  Економска класификација 423 Услуге по уговору – 36.100.000,00 динара.  
4234 Услуге информисања.  
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета ‐  35.750.000,00 динара 
Средства су намењена за услуге наступа покрајинских органа управе и Туристичке организације 
Војводине  на  Новосадском  сајму  током  године,  едукативни  семинари  на  тему  сајамских 
наступа  у  организацији  са  новосадским  сајмом  и  остале  услуге  новосадског  сајма,  услуге 
наступа  Покрајинског  секретаријата  за  привреду,  запошљавање  и  равноправност  полова,  на 
сајмовима  у  региону,  Европи  (Будимпешта,  Цеље,  Горња  Радгона,  Истра‐Пореч  и  друго)  и 
Русији,  услуге  информисања  јавности  и  односа  са  јавношћу  са  сајмова  на  којима  наступа 
секретаријат, услуге рекламе и пропаганде, објављивање тендера и информативних огласа, за 
медијске  услуге  радија  и  телевизије  и  остале  медијске  услуге,  као  и  остале  услуге 
информисања, и друго за наступе секретаријата  на сајмовима у земљи и иностранству.   
4237 Репрезентација. 
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 350.000,00  динара  
Средства  су  намењена  за  куповину  улазница  за  све  сајамске манифестације  на Новосадском 
сајму, као и паркинг места и друго.  

 
Позиција 624 ‐ Економска класификација 424 Специјализоване услуге – 3.000.000,00 динара. 
4249 Остале специјализоване услуге. 
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета  ‐ 3.000.000,00 динара 
Средства  су  намењена  за  специјализоване    услуге  везано  за  заједнички  наступ Покрајинског 
секретаријата  за  привреду,  запошљавање  и  равноправност  полова  са  Туристичком 
организацијом  Србије  на  сајмовима  туризма  у  Европи  (Берлин,  Москва,  Лондон  и  други 
европски  градови  где  се  одржавају  репрезентативни  сајмови  туризма),  као  и  за  заједнички 
наступ  Покрајинског  секретаријата  за  привреду,  запошљавање  и  равноправност  полова  у 



Москви  са  Привредном  комором  Србије,  као  и  са  Привредном  комором  Војводине,  на 
европским сајмовима и изложбама и друго.  
 
Позиција  625  ‐  Економска  класификација  451  Субвенције  јавним  нефинансијским 
предузећима и организацијама ‐ 1.500.000,00 динара.  
4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама  
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета ‐  1.500.000,00 динара. 
Средства су намењена за организовања регионалних сајамских манифестација од стране јавних 
нефинансијских предузећа и организација и друго.  

 
Позиција  626  ‐  Економска  класификација  454  Субвенције  приватним  предузећима  ‐ 
11.000.000,00 динара.  
4541 Текуће субвенције приватним предузећима 
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 11.000.000,00 динара 
 Средства  су  намењена  субвенционисању  трошкова  наступа  приватних  предузећа  и 
предузетника на сајмским манифестацијама у земљи и иностранству. 

 
Позиција 627 ‐ Економска класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти  ‐450.000,00 
динара. 
4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 450.000,00 динара 
Средства су намењена општинама – организаторима регионалних сајамских манифестација. 

 
Позиција  628  ‐  Економска  класификација  481  Дотације  невладиним  организацијама  ‐ 
2.900.000,00 динара.   
4819 Дотације осталим непрофитним институцијама  
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 2.900.000,00 динара 
Средства  су  намењена  регионалним  привредним  коморама  и  удружењима  за  организацију 
регионалних специјализованих сајмова и туристичке берзе и друго.   

 
 

Правни основ: 
- Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи  (пречишћен текст "Службени 

лист АПВ", број 37/2014); 
 
 
 
 

АКТИВНОСТ 11: Стари занати 
 
 
 

Функционална  класификација  474  –  вишенаменски  развојни  пројекти  Циљ  активности  је 
ревитализација послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима 
домаће  радиности.  Укупно  планирана  средства  из  извора  финансирања  01  00  –  Приходи  из 
буџета – 22.300.000,00 динара 
 
 
Позиција  629  ‐  Економска  класификација  ‐  454  Субвенције  приватним  предузећима  ‐ 
10.300.000,00 динара 
4541 Текуће субвенције приватним предузећима  
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета ‐ 3.300.000,00 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 – 7.000.000,00 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. 
 
Позиција  630  ‐  Економска  класификација  481  ‐  Дотације  невладиним  организацијама    ‐ 
12.000.000,00 динара 
4819 Дотације осталим непрофитним институцијама  
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета ‐ 12.000.000,00 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. 
 
 
Правни основ: 

- Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи  (пречишћен текст "Службени 
лист АПВ", број 37/2014); 

- 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. гласник РС", бр. 56/2012) 

 
 
 
 

Активност 12: Подршка програмима из области равноправности полова  
 
 
 

Функционална  класификација  412  –  Општи  послови  по  питању  рада.  Циљ  активности  је 
подршка програмима којима се афирмише економско оснаживање жена, борба против насиља 
над  женама  са  циљем  побољшања  положаја  жена  и  унапређивања  родне  равноправности. 
Укупно планирана средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 77.587.500,00 
динара 
 
 
Позиција 631  ‐ Економска класификација 423 – Услуге по уговору  ‐ 845.000,00 динара 
4234 – Услуге информисања  
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета   ‐ 700.000,00 динара   
Средства су планирана за штампање "Женског роковник за 2015", информативне материјале за 
промовисање родне равноправности и друге услуге информисања.  
4235 – Стручне услуге  
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 145.000,00 динара 
Средства  су  намењена  за  дизајн  „Женског  роковника  за  2015“  и  за    израду  две  статуе 
добитницима Годишњег признања из области равноправности полова за 2013. годину и друго. 
 
Позиција  632    ‐  Економска  класификација  463  ‐  Трансфери  осталим  нивоима  власти  ‐ 
планирани су у износу од 3.300.000,00 динара 
4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти 
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета ‐ 3.300.000,00 динара 



Износ  од 3.000.000.00  динара  је  намењен  за  конкурс  за  локалне  самоуправе  –  сеоске месне 
заједнице за програм „Село са разгледнице“, а 300.000,00 динара планирано је за реализацију 
Одлуке  о  установљењу  годишњег  признања  у  области  равноправности  полова,  за  исплату 
новчаног  дела  Годишњег  признања  у  области  равноправности  полова  за  2013.  годину,  у 
категорији организација. 
 
Позиција 633  ‐ Економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери – 55.442.500,00 
динара 
4651 – Остале текуће дотације и трансфери 
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 15.442.500,00 динара 
Подпозиција  1:  Завод  за  равноправност  полова    ‐  средства  су  намењена  за  редован  рад  и 
активности Заводa за равноправност полова .    
4652 – Остале капиталне дотације и трансфери  
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 40.000.000,00 динара 
Подпозиција  1:  Завод  за  равноправност  полова    ‐  средства  су  намењена  за  реализацију 
Пројекта «Живи  у  селу,  ради  у  граду»  .  Циљ  активности  је  да  да  се  брачним  паровима,  који 
немају стамбени простор у власништву или сувласништву, омогући куповина кућа и окућница 
за  додатне  приходе,  подмлађивање  села  кроз  долазак  деце  и  повећан  наталитет,  стварање 
повољније демогафске структуре и стварање услова за отварање погона за производњу хране и 
друге привредне активности 
 
Позиција  634    ‐  Економска  класификација  472  ‐  Накнаде  за  социјалну  заштиту  из  буџета  – 
300.000,00 динара 
4727 – Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт  
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета ‐ 300.000,00 динара 
Средства  су  планирана  за  реализацију Одлуке о  установљењу  годишњег  признања  у  области 
равноправности  полова,  за  исплату  новчаног  дела  Годишњег  признања  у  области 
равноправности полова за 2013. годину, у категорији појединац.  
 
Позиција  635    ‐  Економска  класификација  481  –  Дотације  невладиним  организацијама  – 
17.700.000,00 динара 
4819 – Дотације осталим непрофитним институцијама  
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 17.700.000,00 динара 
Средства  су    планирана  за  реализацију  Конкурса  за  доделу  бесповратних  средстава 
непрофитним организацијама/удружењима грађана за: 

• активности  којима  се  унапређује  борба  против  насиља  над  женама  у  породичном 
контексту  и  свих  облика  родно  заснованог  насиља,  унапређење  услуга  организација 
које се баве спречавањем насиља, унапређење услуга СОС телефона  

• развијање  програма  „Органска  храна  –  шанса  за  све“,  афирмација  женског  сеоског 
активизма, подршка програмима и едукацијама у области органске пољопривреде као 
могућности економског оснаживања жена на селу, подстицање женског задругарства  

• подршка сеоским женским удружењима, повећање и унапређење активности сеоских 
женских удружења и афирмација локалних сеоских манифестација којима се обогаћује 
туристичка понуда војвођанских села  

• подршка  непрофитним  организацијама  и  удружењима  грађана  за  програме  и 
активности  којима  се  унапређује  политика  равноправности  полова  у  локалним 
заједницама, подршка едукативним програмима као и програмима којима се подстиче 
економско  оснаживање  жена  и  повећање  политичке  партиципације  жена,  подршка 
програмима и активностима које имају за циљ сузбијање сваке врсте дискриминације 
жена, нарочито рањивих група ( младе жене, жене старије од 50 година, инвалиткиње, 
Ромкиње, интерно расељене и избеглице, самохране мајке)   

• подршка  непрофитним  организацијама  за  програме  којима  се  развија  сарадња 
локалних  институција  и  родних  механизама    са  цивилним  сектором  у  креирању 
заједничких активности у области равноправности полова  



• финансирање  пројеката  у  области  равноправности  полова  са  циљем  унапређења 
положаја жена у Војводини 

Део средства у износу од 300.000,00 динара планиран је за реализацију Одлуке о установљењу 
годишњег  признања  у  области  равноправности  полова,  за  исплату  новчаног  дела  Годишњег 
признања у области равноправности полова за 2013. годину, у категорији организација. 
Средства у износу 2.500.000,00 динара обезбеђена су из текуће буџетске резерве.  
 
Правни основ: 

- Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи  (пречишћен текст "Службени 
лист АПВ", број 37/2014); 

- Породични закон ("Службени гласник РС", број 18/2005 и 72/2011);  
- Кривични законик  («Службени гласник РС», број 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 

111/2009, 121/2012, 104/2013 и 108/2014); 
- Одлука  о  стратегији  за  заштиту  од  насиља  у  породици  и  других  облика  родно 

заснованог  насиља  у Аутономној Покрајини Војводини  за  период  од 2008.  до 2012. 
године („Службени лист АПВ“, број 20/2008); 

- Национална  стратегија  за  побољшање  положаја  жена  и  унапређивање  родне 
равноправности ("Сл. гласник РС", бр. 15/2009); 

- Национална стратегија за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и у 
партнерским односима ("Сл. гласник РС", бр. 27/2011); 

- Закључак  о  акционом  плану  за  спровођење  националне  стратегије  за  побољшање 
положаја жена и унапређивање родне равноправности  за период од 2010. до 2015. 
године ("Сл. гласник РС", бр. 67/2010); 

- Општи  протокол  о  поступању  и  сарадњи  установа,  органа  и  организација  у 
ситуацијама насиља над женама у породици и у партнерским односима  (усвојен на 
седници Владе Републике Србије одржаној 24. новембра 2011. године); 

- Декларација о равноправности полова ("Службени лист АПВ", број 14/2004);        
- Покрајинска  скупштинска  одлука  о  равноправности  полова  ("Службени  лист  АПВ", 

број 14/2004 и 18/2009); 
- Одлука  о  установљењу  годишњег  признања  у  области  равноправности  полова 

("Службени лист АПВ", број 4/2005); 
- Одлука  о  оснивању  покрајинског  Завода  за  равноправност  полова  ("Службени  лист 

АПВ", број 14/2004 и 3/2006) 
 
 
 
 

АКТИВНОСТ  13: Безбедност и здравље на раду 
 
 
 
Функционална  класификација  412  –  Општи  послови  по  питању  рада.  Циљ  активности.  је 
превентивно  деловање  у  процесу  рада,  повећање  степена  безбедности  здравља  на 
раду,спречавање  појединачних  и  колективних  повреда  на  раду,  настанак  професионалних 
оболења  и  болести  проузроковане  радом  као  и  ублажавање  и  отклањање штета  насталих  у 
процесу рада. Укупно планирана средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета –
износе 9.498.000,00 динара  
 
Позиција 636    ‐ Економска класификација 423 – Услуге по уговору – 2.276.000,00 динара, од 
тога: 
4232 – Компјутерске услуге 
Извор финансирања 01 00 Приходи из буџета –  169.000,00 динара 
Средства су планирана за одржавање и ажурирање софтвера за праћење набавке и расподеле 
средстав личне заштитне опреме за запослене. 



4233 – Услуге образовања и усавршавања запослених  
Извор финансирања 01 00 Приходи из буџета – 157.000,00 динара 
Планирани износ користиће се за: услуге образовања и усавршавања запослених, котизације за 
семинаре, стручна саветовања, Теоријско и практично оспособљавање запослених за пружање 
прве помоћи и друго. 
4235 – Стручне услуге  
Извор финансирања 01 00 Приходи из буџета – 1.210.000,00 динара 
Планирана  средства  намењена  су  за:  преглед  радног  простора,  опреме  за  рад  и  средстава 
рада,  преглед  електро  инсталација,  гасних  инсталација  са  котловима  и  громобранске 
инсталације,  преглед и  техничка  контрола  лифтова  и  платформи  за  особе  са  инвалидитетом, 
ажурирање и измене и допуне Акта о процени ризика на радном месту и у радној околини са 
израдом  потребних  упутстава  за  безбедан  и  здрав  рад    и  обуком  ,  израда  протокола  за 
пружање прве помоћи и коришћење екстерног аутоматског дефибрилатора и друго. 
4239 – Остале опште услуге  
Извор финансирања 01 00 Приходи из буџета –  740.000,00 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. 
 
Позиција 637  ‐ Економска класификација ‐ 426 Материјал – 6.442.000,00 динара и то 
4261 ‐ Административни материјал  
Извор финансирања 01 00 Приходи из буџета – 6.210.000,00 динара 
Средства су планирана за набавку заштитне одеће и униформе,  заштитне обуће као и личних 
заштитних средства  и друго. 
4269 Материјал за посебне намене  
Извор финансирања 01 00 Приходи из буџета – 232.000,00 динара 
Средства су планирана за набавку комплета за пружање прве помоћи, за набавку саобраћајних 
знакова, огледала и табли за обележавање унтрашњих путева и саобраћајница и друго. 
 
Позиција 638  ‐ Економска класификација – 512 ‐  Машине и опрема – 780.000,00  динара 
5125 Медицинска и лабораторијска опрема  
Извор финансирања 01 00 Приходи из буџета – 780.000,00 динара 
Средства  су  планирана  за  набавку  аутоматског  спољног  дефибрилатора  за  испоруку 
електричног шока при срчаном застоју ради раног указивања прве помоћи . 
 
 
Правни основ: 

- Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи  (пречишћен текст "Службени 
лист АПВ", број 37/2014); 

- Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, број 101/2005) 
 
 
 
 

АКТИВНОСТ  14  Пројекат ''Израда идејног пројекта железничке пруге Сегедин – Реске – 
Хоргош – Суботица и пратеће документације за железничку пругу Суботица – Чикерија – 

Бачалмаш – Баја'' 
 
 
 

Функционална  класификација  450 –  Саобраћај.  Циљ  овог  прјекта    је  израда  идејног  пројекта 
деонице  Сегедин  ‐  Реске  ‐  Хоргош  ‐  Суботица  и  израда  студије  утицаја  на  животну  средину 
пруге   Суботица  ‐ Чикерија  ‐ Бачалмаш ‐ Баја. Водећи партнер  је Покрајински секретаријат за 
привреду,  запошљавање  и  равноправност  полова,  који  је  планом  активности  задужен  за 



израду Идејног пројекта пруге Сегедин ‐ Суботица. Прекогранични партнер је Еврорегионална 
развојна  агенција ДКМТ из  Сегедина,  која  је  задужена  за  израду  Студије  утицаја  на животну 
средину  железничке  пруге  Суботица  ‐  Баја.  Пројекат  (скраћени  назив  пројекта  ‐  акроним: 
HUSRB railway) реализује се у оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње Мађарска ‐ Србија. 
Укупно планирана средства износе 180.942.600,00 динара и то из извора финансирања 01 00 – 
Приходи из буџета – 169.942.600,00 динара и извора финансирања 56 00 – Финансисјка помоћ 
ЕУ – 11.000.000,00 динара, приходни конто 732300 Текуће помоћи од ЕУ. 
 
Позиција 639 ‐ Економска класификација 421 ‐ Стални трошкови ‐ 469.000,00 динара 
4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 360.000,00 динара. 
4216 Закуп имовине и опреме 
Извор  финансирања  01  00  –  Приходи  из  буџета  109.000,00  динара  планирано  је  за 
изнајмљивање опреме за превођење за потребе Пројекта и друго. 
 
Позиција 640 ‐ Економска класификација 422 ‐ Трошкови путовања ‐  600.000,00 динара 
4222 Трошкови службених путовања у иностранство  
Извор  финансирања  01  00  –  Приходи  из  буџета  ‐  600.000,00  динара.  Планирана  средства 
намењена су за покривање трошкова службених путовања за потребе Пројекта. 
 
Позиција 641 ‐ Економска класификација 423 ‐ Услуге по уговору ‐ 15.331.600,00 динара 
4234 Услуге информисања  
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 6.190.000,00 динара. Средства су планирана 
за услуге штампања публикација, објављивања тендера и информативних огласа, организацију 
конференција,  за  повећање  видљивости  пројекта,  медијску  промоцију  и  кампању,  израду 
промотивног материјала и друго. 
4235 Стручне услуге 
Извор  финансирања  01  00  –  Приходи  из  буџета  –  9.141.600,00  динара  планирано  је  за 
припрему  тендерске  документације,  расписивање  и  спровођење  међународног  тендера, 
према ПРАГ поступку ЕУ Средства су планирана за Ревизију Идејног пројекта (трошкови стручне 
контроле).Према Закону о планирану и изградњи, идејни пројекат подлеже ревизији (стручној 
контроли) комисије коју образује министар надлежан за послове грађевинарства и друге услуге 
за потребе Пројекта. 
 
Позиција 642 ‐ Економска класификација 426 – Материјал ‐  432.000,00 динара 
4261 Административни материјал 
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета ‐  432.000,00 динара планирано је за куповину 
административног материјала. 
 
Позиција 643  ‐ Економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери – 11.000.000,00 
динара 
4651 – Остале текуће дотације и трансфери 
извора финансирања 56 00 – Финансисјка помоћ ЕУ – 11.000.000,00 динара 
Средства ће се трансферисати прекограничном партнеру   Еврорегионалној развојној агенцији 
ДКМТ  из  Сегедина  за  планиране  активности  у  оквиру  ИПА  пројекта  Elaboration  of  design  for 
approval  of  Szeged‐Röszke‐Horgos‐Subotica  railway  line  and  further  documentation  concerning 
Subotica‐Csikéria‐Bácsalmás‐Baja  railway  line,  а  на основу    Уговорa  о  субвенцији и Споразума о 
партнерству број HUSRB/1203/111/038 HUSRB Railway. 
 
Позиција 635 ‐ Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти – 153.110.000,00 
динара  
5114  ‐ Пројектно планирање   
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета‐ 153.110.000,00 динара 



Средства  су  планирана   за  израду  пројектно‐техничке  документације  за  пругу  Сегедин  ‐ 
Суботица, која обухвата: израду Идејног пројекта и студије процене утицаја на животну средину 
за  деоницу  Суботица  ‐  Хоргош  ‐  Државна  граница  (у  складу  са  српским  прописима),  израда 
Пројекта  за  одобрење  градње  и  студије  процене  утицаја  на  животну  средину  за  деоницу 
Сегедин  ‐  Реске  ‐  Државна  граница  (у  складу  са  мађарским  прописима),  допуна  важеће 
документације  (укључујући  студију  изводљивости),  припрема  тендерске  документације  за 
''жути  фидик''  (Yellow  FIDIC)  за  изградњу  пруге  Сегедин  ‐  Реске  ‐  Хоргош  ‐  Суботица,  као  и 
припрема основне документације у вези трасе пруге Суботица ‐ Баја. 
 

 

ПЛАН ОЧЕКИВАНИХ СРЕДСТАВА РАЗВОЈНЕ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РАЗВОЈНИХ ПРОГРАМА 
ФИНАНСИРАНИХ ИЗ СРЕДСТАВА РАЗВОЈНЕ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

УКУПНА ВРЕДНОСТ 
ПРОЈЕКТА ЗА ЦЕО ПЕРИОД У 

ЕУР 

ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
СРЕДСТАВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У 

2014. ГОДИНИ  НАЗИВ ПРОЈЕКТА/КОРИСНИК 
ПРОЈЕКТА КОЈИ ОБЕЗБЕЂУЈЕ  

СУФИНАНСИРАЊЕ    СРЕДСТВА 
ЕВРОПСКЕ 
УНИЈЕ   

СРЕДСТВА 
ЗА 

СУФИНАНС
ИРАЊЕ 

У ЕУР   У ДИН 

СРЕДСТВА ЗА 
СУФИНАНСИРАЊЕ У 

2014. ГОДИНИ  
(У ДИНАРИМА) 

. 

ПРОЦЕНА 
СРЕДСТАВА ЗА 

КОЈА СЕ 
ОЧЕКУЈЕ ДА 

ЋЕ СЕ 
РЕФУНДРАТИ 
И У 2014. 
ГОДИНИ 

1  2  3  4  5  6  7 

„Израда идејног пројекта 
железничке пруге Сегедин – 
Реске – Хоргош – Суботица и 
пратеће документације за 
железничку пругу Суботица – 
Чикерија – Бачалмаш – Баја“ 
Корисник надлежан да обезбеди 
суфинансирање: Покрајински 
секретаријат за привреду, 
запошљавање и равноправност 
полова 

 1.402.273,05   247.459,95 
135.278,21* 
(91.666,67) 

16.233.385,00* 
(11.000.000,00 

 169.942.600,00 
и 

2.100.000,00 

43.611,54 ЕУР 
(односно 

5.233.384,80 
динара) 

УКУПНО:    1.649.833       172.042.600,00   
*Напомена:  

Од износа 135.278,21  евра,  износ од 91.666,67  евра  се  трансферише прекограничном партнеру ДКМТ из Сегедина,  а преостали 
износ од 43.611,54 евра се не распоређује јер је општи приход буџета.   
Износ од 169.942.600,00 динара  представља укупан износ за активност 14 – Пројекат „Израда идејног пројекта железничке пруге 
Сегедин – Реске – Хоргош – Суботица и пратеће документације за железничку пругу Суботица – Чикерија – Бачалмаш – Баја“. Износ 
од 2.100.000,00  динара односи се на учешће Секретаријата исказано кроз плате запослених на Пројекту 
 
 
 
Правни основ: 

- Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи  (пречишћен текст "Службени 
лист АПВ", број 37/2014); 

- Закон  о  донацијама  и  хуманитарној  помоћи  ("Службени  лист  СРЈ",  број  53/2001, 
61/2001 и 36/2002 и «Службени гласник РС», број 101/2005) 

- Уговор  о  субвенцији  и  Споразум  о  партнерству  број  HUSRB/1203/111/038  HUSRB 
Railway  

 
 



 
АКТИВНОСТ  15  Пројекат “ClusterPoliSEE” 

 
 
 

Функционална  класификација  474  –  Вишенаменски  развојни  пројекти.  Циљ  пројекта  је 
усклађивање и унапређење политике подршке кластерима у региону, кроз израду заједничке 
платформе и  информационог система који ће повезивати како партнере, тако и кластере и који 
треба да доведу до унапређења конкурентности регионалних привреда. Пројекат се реализује 
у  периоду  мај  2012  –  октобар  2014.  године.  Пројекат  “ClusterPoliSEE”  (Политика  подршке 
кластерима у Југоисточној Европи) укључује 25 партнера из 11 држава са простора Југоисточне 
Европе. Укупно планирана средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета износе 
6.950.000,00 динара.  

 
Позиција 645 ‐ Економска класификација 421 ‐ Стални трошкови ‐ 50.000,00 динара 
4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга  
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета  ‐ 50.000,00 динара. 
 
Позиција 646 ‐ Економска класификација 422 ‐ Трошкови путовања ‐ 1.200.000,00 динара 
4222 Трошкови службених путовања у иностранство  
Извор  финансирања  01  00  –  Приходи  из  буџета  ‐  1.200.000,00  динара.  Планирана  средства 
намењена су за покривање трошкова службених путовања за потребе Пројекта. 
 
Позиција 647 ‐ Економска класификација 423 ‐ Услуге по уговору – 5.700.000,00 динара  
4235 – Стручне услуге  
Извор  финансирања  01  00  –  Приходи  из  буџета  –  планирани  су  у    укупном  износу  од 
5.700.000,00  динара  и  то:  за  ангажовање  експерата  за  управљање  и  имплементацију 
активности  на  пројекту  и  за  ангажовање  спољних  институција  и  експерата  за  реализацију 
стручног дела пројекта. 
 
ПЛАН ОЧЕКИВАНИХ СРЕДСТАВА РАЗВОЈНЕ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РАЗВОЈНИХ ПРОГРАМА 

ФИНАНСИРАНИХ ИЗ СРЕДСТАВА РАЗВОЈНЕ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 
ЗА ЦЕО ПЕРИОД У ЕУР 

ПРОЦЕНА 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

СРЕДСТАВА ЕВРОПСКЕ 
УНИЈЕ У 2014. 

ГОДИНИ  

НАЗИВ ПРОЈЕКТА/КОРИСНИК 
ПРОЈЕКТА КОЈИ ОБЕЗБЕЂУЈЕ  

СУФИНАНСИРАЊЕ   
СРЕДСТВА 
ЕВРОПСКЕ 
УНИЈЕ   

СРЕДСТВА ЗА 
СУФИНАНСИР

АЊЕ 
У ЕУР   У ДИН. 

СРЕДСТВА ЗА 
СУФИНАНСИРА
ЊЕ У 2014. 
ГОДИНИ 

(У ДИНАРИМА) 

ПРОЦЕНА 
СРЕДСТАВА ЗА 

КОЈА СЕ 
ОЧЕКУЈЕ ДА ЋЕ 

СЕ 
РЕФУНДРАТИ И 

У 2014. 
ГОДИНИ 

1  2  3  4  5  6  7 

„ClusterPoliSEE“ Корисник надлежан 
да обезбеди суфинансирање: 
Покрајински секретаријат за 
привреду, запошљавање и 
равноправност полова 

108.205  19.095  0,00  0,00 
6.950.000,00* 
и 1.118.640,00* 

 

65.560 еур, 
(односно 

7.867.200,00 
динара) 

УКУПНО:    127.300  0,00  0,00  7.068.640,00  7.867.200,00 

*Напомена:  6.950.000,00  динара  представља  укупан  износ  за  активност  15  –  Пројекат  „ClusterPolisee“.  Износ  од  1.118.640,00  
динара односи се на учешће Секретаријата исказано кроз плате запослених на Пројекту 
 
 
Правни основ: 

- Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи  (пречишћен текст "Службени 
лист АПВ", број 37/2014); 

- Закон  о  донацијама  и  хуманитарној  помоћи  ("Службени  лист  СРЈ",  број  53/2001, 
61/2001 и 36/2002 и «Службени гласник РС», број 101/2005) 

 



 
 

АКТИВНОСТ  16  Подршка програмима за унапређење положаја Рома 
 
 
 
Функционална  класификација  412  –  Општи  послови  по  питању  рада.  Циљ  активности  је 
подршка  програмима  којима  се  афирмише  имплементација  и  примена  Стратегије  за 
унапређивање  положаја  Рома  на  територији  АП  Војводине,  са  циљем  интеграције  Рома  и 
Ромкиња  у  друштвене  токове.  Укупно  планирана  средства  из  извора  финансирања  01  00  – 
Приходи из буџета – 25.130.000,00 динара 
 
Позиција  648    ‐  Економска  класификација  463  ‐  Трансфери  осталим  нивоима  власти  ‐ 
планирани су у износу од 4.000.000,00 динара 
4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти 
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета ‐ 4.000.000,00 динара 
Средства  би  се  користила  за  реализацију  следећих  конкурса  :  Подршка  програму    увођења 
координатора  за  ромска  питања  у  јединице  локалне  самоуправе  у  АП  Војводини,  Подршка 
програму  израде  и  усвајања  Локалних  акционих  планова    за  Роме  у  Јединицама  локалних 
самоуправа  у  АП  Војводини,  Подршка  програму  унапређења  образовања  ромске  деце 
основношколског узраста и друге конкурсе од интереса за  реализацију приоритетних области 
Декаде    Роме  као  што  су  образовање,  запошљавање,  становање  и  здравље  Рома,  који  би 
имали за циљ побољшање положаја Рома и Ромкиња у АП Војводини и друго. 
 
Позиција 649  ‐ Економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери – 17.518.000,00 
динара 
4651 – Остале текуће дотације и трансфери 
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 17.518.000,00 динара 
Подпозиција  1:  Канцеларија  за  инклузију  Рома  ‐  средства  су  планирана  за  редован  рад  и 
програмске  активности  Канцеларије  за  инклузију  Рома,  као  и  за  финансирање  месечног 
часописа «Декада Рома у Војводини» . 
 
Позиција  650    ‐  Економска  класификација  481  –  Дотације  невладиним  организацијама  – 
3.612.000,00 динара 
4819 – Дотације осталим непрофитним институцијама  
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 3.612.000,00 динара 
Средства  су  планирана  за  реализацију  Конкурса  за  доделу  бесповратних  средстава  женским 
ромским  непрофитним  организацијама/удружењима  грађана  за  подршку  програмима  и 
активностима  удружења  којима  се  афирмише  учешће  Ромкиња  у  процесима  одлучивања  на 
свим  нивоима  и    унапређивање    родне  равноправности  у    ромској  заједници.  Циљеви  овог 
програма  су  оснаживање  непрофитних  организација/удружења    за  укључивање  у  процесе 
доношења  одлука,  планирање  и  спровођење  стратешких  планова,  пре  свега  на  локалном 
нивоу,  који  се  односе  на  унапређење  положаја  Рома  и  Ромкиња,  као  и  промоција  и 
интегрисање  принципа  родне  равноправности    у  ромској,  али  и  у  већинској  заједници.  Део 
средстава у износу од 612.000,00 динара обезбеђена су из текуће буџетске резерве. 
 
 
Правни основ: 

- Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи  (пречишћен текст "Службени 
лист АПВ", број 37/2014); 

- Стратегија  за  унапређивање  положаја  Рома  (’’Службени  гласник  Републике  Србије’’ 
број 27/09); 



- Акциони план за спровођење Стратегије за унапређење положаја Рома у Републици 
Србији за период до 01.01.2015.  године  (  ’’Службени гласник Републике Србије’’ број 
053/2013); 

- Национална  стратегија  за  побољшање  положаја  жена  и  унапређивање  родне 
равноправности (’’Службени гласник Републике Србије број 15/2009); 

- Закључак  о  акционом  плану  за  спровођење  националне  стратегије  за  побољшање 
положаја  жена  и  унапређивање  родне  равноправностиза  период  од  2010‐2015. 
године (’’Службени гласник Републике Србије број 67/2010); 

- Закон  о  основном  образовању  и  васпитању  (’’Службени  гласник  Републике  Србије’’ 
број 55/2013); 

- Закон  о  заштити  права  и  слобода  националних  мањина  (’’Службени  гласник 
Републике Србије’’ број 72/2009 – др. закон и 97/2013 Одлука Уставног Суда); 

 
 
 
 
 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 
Мирослав Васин 

 



Назив јединице локалне власти
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

Табела 2.
Ред.бр.

Директни и индиректни корисници 
буџетских средстава локалне власти

Број запослених 
на неодређено 

време

Број запослених 
на одређено 

време

Укупан број 
запослених

1 2 3 4 5(3+4)
1 Органи и организације локалне власти 58 8 66

      Изабрана лица 2 2
      Постављена лица 6 6
      Запослени 58 58

2 Установе културе                                                                                                                                                        0

3

Остале установе из области јавних служби  
које се финансирају из буџета  (осим 
предшколских установа; навести назив : 
установа у области културе и сл.)                                                                                   
-                                                                                        
-

0
4 Месне заједнице 0

5
Дирекције основане од стране локалне 
власти 0

6

Укупно за све кориснике буџета на које 
се односи Закон о одређивању 
максималног броја запослених у 
локалној администрацији 

7 Предшколске установе 0

8

Привредна друштва и други облици 
организовања чији је једини оснивач 
локална власт (индиректни корисници 
буџета-невести називе)                                                                     
-                                                                         
- 0

9
Укупно за све кориснике буџетских 
средстава 58 8 66

Нови Сад,    08. 10. 2014. године Овлашћено лице
М.П.

_______________

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2014. ГОДИНИ



Назив корисника буџетских средстава
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

Tабела 1. 

Буџетска 
средства 

Остали извори Буџетска 
средства 

Остали извори

1 2 3 4 5 6
1 Органи и организације локалне власти 79.647.367,31 12.537.366,73 82.174.612,40 15.241.000,00
2 Установе културе

3

Остале установе из области јавних 
служби (навести називе: на пр.: установе 
у области културе и сл.))                                     
-                                                                          
-                                                        

4 Месне заједнице

5
Дирекције основане од стране локалне 
власти

6 Предшколске установе

7

Јавна предузећа основана од стране 
локалне власти који се финансирају из 
јавних прихода чија је намена утврђена 
посебним законом

8

Остали индиректни корисници буџета 
(навести називе)                                               
-                                                                        
-

9
Укупно за све кориснике буџетских 
средстава 79.647.367,31 12.537.366,73 82.174.612,40 15.241.000,00

Нови Сад,    08. 10. 2014. године Овлашћено лице
М.П.

_______________

Ред.бр.

ПЛАНИРАНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ за 2014. годину 

Маса средстава за плате  
планирана за 2013. годину

Маса средстава за плате 
планирана за 2014. годину

Директни и индиректни корисници 
буџетских средстава



0

159.204.000 0 204.000 153.110.000 0 0 0

                у дин (заокружено на 000)

Приоритет Назив капиталног пројекта
Година почетка 
финансирања 

пројекта

Година 
завршетка 

финансирања 
пројекта

Укупна вредност 
пројекта

Реализовано 
закључно са 
31.12.2012. 
године

  2013 2014 2015  2016 Након   2016

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12

1

Пројекат " Израда идејног пројекта железничке пруге 

Сегедин - Реске - Хоргош - Суботица и пратеће 

документације за железничку пругу Суботица - Чикерија 

- Бачалмаш - Баја"

2013 2014 159.204.000 204.000 153.110.000

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Место, Датум M.П. Потпис одговорног лица

Шифра СДК:

Прилог  2

Капитални пројекти у периоду 2014 - 2016. године



Укупно 153.110.000

                у дин (заокружено на 000)

Р.бр. Назив капиталног пројекта
Конто 3. 
ниво

Конто 4. 
ниво

Опис конта Извор Опис извора   2013 2014 2015  2016 Након   2016

1 2 3 4 4а 5 5а 6 7 8 9 10

1

Пројекат " Израда идејног пројекта железничке пруге Сегедин - 

Реске - Хоргош - Суботица и пратеће документације за железничку 

пругу Суботица - Чикерија - Бачалмаш - Баја" 511 5114

Пројектно планирање

1

Приходи из буџета

153.110.000

2

3

4

5

6    

7    

8   

9  

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Место, Датум M.П. Потпис одговорног лица

                                                                   Прилог  2a
                                                   Капитални пројекти у периоду 2014 - 2016. године
Шифра СДК:


