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На основу одредаба члана 2. тачка 3, члана 28, члана 50. а у погледу 

садржине, у члану, односно у вези са чланом 41. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС“, број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-
др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и 
члана 12. Покрајинске скупштинске oдлуке о ребалансу буџета Аутономне 
покрајине Војводине за 2020.годину, („Сл. лист АП Војводине“, број: 
25/2020), в. д. директор Службе за реализацију програма развоја Аутономне 
покрајине Војводине, донео је 19. маја  2020.године 

 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 

 
 Службе за реализацију програма развоја Аутономне покрајине 

Војводине за 2020. годину, које садрже и промене обухваћене  
Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве, 127 број: 
401-7/2020-22 од 04. марта 2020.године 

 
Финансијски план Службе за реализацију програма развоја 
Аутономне покрајине Војводине, мења се и гласи: 

 
„ I. ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА 

ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 
 

Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година  
по Покрајинској скупштинској oдлуци о ребалансу буџета Аутономне 
покрајине Војводине за 2020. годину: 

 
 

 Приходни 
конто 

Износ у 
динарима 

Глава 2100 Служба за реализацију програма развоја АПВ  34.576.767,63 

01 00-Општи приходи и примања буџета   34.576.767,63 

Глава 2101 Информативни центар за пословну стандардизацију и 
сертификацију 

 21.357.862,14 

Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију 15091009  20.927.862,14 

01 00 –Општи приходи и примања буџета  18.536.858,00 

04 00-Сопствени приходи буџетских корисника 742331 2.210.000,00 

13 06-Нераспоређен вишак прихода из ранијих година-додатна средства 321311    110.367,80 

15 00-Неутрошена средстава донација из ранијих година 311712      70.636,34 

Пројекат 1509 4014 „JАКА ЖЕНА СНАЖНО СЕЛО“  430.000,00 

04 00-Сопствени приходи буџетских корисника 742331 430.000,00 

Глава 2102 Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама  56.620.958,19 

Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама  08031002  48.120.057,88 

01 00-Општи приходи и примања буџета   39.577.057,88 



 3 

04 00-Сопствени приходи буџетских корисника 742331    8.355.000,00 

07 00-Трансфери од других нивоа власти 733131       188.000,00 

Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију-ИТЦ МИНД  Пројекат 
08035003 

 8.500.900,31 

13 00-Нераспоређен вишак прихода из ранијих година  7.250.000,00 

15 00-Неутрошена средства донација из ранијих година 311712 1.250.900,31 

УКУПНО за РАЗДЕО 21  112.555.587,96 

01 00-Општи приходи и примања буџета  92.690.683,51 

04 00-Сопствени приходи буџетских корисника 742331 10.995.000,00 

07 00-Трансфери од других нивоа власти 733131 188.000,00 

13 00-Нераспоређен вишак прихода из ранијих година  7.250.000,00 

13 06-Нерaсапоређен вишак прихода из ранијих година-додатана средстава 321311 110.367,80 

15 00-Неутрошена средства донација из ранијих година 311712 1.321.536,65 

 
 

 
II. ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА  
 
 
Распоред средстава у укупном износу од 112.555.587,96 динара је 

приказан у следећој табели :  
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 
Сходно члану 8. Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета 

АП Војводине за 2020.годину, („Сл. лист АП Војводине″, број:25/2020), 
висина планираних средстава из свих извора у разделу 21, Службе за 
реализацију програма развоја АП Војводине, износи 112.555.587,96 
динара. 

 
Профил  Службе за реализацију програма развоја АП Војводине 
 
Покрајинска влада на седници од 10.12.2014.године је донела Одлуку 

о  Служби за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине, 
којом је предвиђено да иста ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у Службеном листу АП Војводине а примењиваће се од 01.01.2015.године. 

 
Чланом 1. наведене Одлуке је предвиђено да Стручнa службa за 

реализацију  програма привредног развоја Аутономне покрајине Војводине 
образована Одлуком о Стручној служби за реализацију  програма привредног 
развоја Аутономне покрајине Војводине («Службени лист АПВ», број 
31/2004, 20/2007, 4/2010 и 2/2013), наставља да ради под називом Служба 
за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине. 

 
Чланом 2. наведене Одлуке, предвиђено је да  Служба обавља послове 

координирања, мониторинга и извештавања везане за реализацију Програма 
развоја Аутономне покрајине Војводине за период 2014-2020. године са 
Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 
од 2014-2020. године. 

  
Служба наставља да обавља послове везане за финансирање и 

праћење реализације активности правних лица насталих на основу Програма 
привредног развоја Аутономне покрајине Војводине за период 2004-2012. 
године, а на основу њихових годишњих програма рада и то:  

 
-Фонд за подршку инвестиција у Војводини («Vojvodina Investment 

Promоtion – VIP»), са седиштем у Новом Саду, Народног фронта 23 Д, 
престао је да постоји 30.04.2017.године, 

-Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама, 
Нови Сад, Индустријска број 3, Нови Сад, 

-Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију , 
Нови Сад,  Булевар ослобођења 81/10, 

-Друштво са ограниченом одговорношћу Пословни инкубатор 
Зрењанин “Business incubator Zrenjanin”, са седиштем у Зрењанину, улица 
Краља Александра I Карађорђевића број 2, 

-Друштво са ограниченом одговорношћу Пословни инкубатор Суботица 
“Szabadkai üzleti inkubátor - Business incubator Subotica”, са седиштем у 
Суботици, улица Магнетна поља број 6, 

-Poslovni inkubator Novi Sad-Business incubator Novi Sad Društvo sa 
ograničenom odgovornošću Novi Sad, Vojvođanskih Brigada 28 и 

-Пословни инкубатор доо “Üzleti inkubátor KFT“Сента - Zenta, са 
седиштем у Сенти, улица Петефи Шандора број 54. 
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Служба обавља и послове везане за реализацију других развојних 
пројеката. 

 
Скупштина Аутономне покрајине  Војводине, на седници одржаној дана 

21.02.2017. године, донела је Покрајинску скупштинску одлуку о престанку 
рада Фонда за подршку инвестиција у Војводини «VOJVODINA INVESTMENT 
PROMОTION – VIP» («Сл.лист АПВ«, број 10/2017), са 30.04.2017.године. 

 
Од горе наведених правних лица су два индиректни буџетски 

корисници и то: Информативни центар за пословну стандардизацију и 
сертификацију и Едукативни центар за обуке у професионалним и радним 
вештинама. 

Правилником о изменама Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места у Служби за реализацију програма развоја 
Аутономне покрајине Војводине, број:123-021-2/2020, који је донео в.д. 
директор Службе 14.01.2020.године, на који је сагласност дала Покрајинска 
влада  решењем 127 број: 021-2/2020 од 22.01.2020.године, у Служби која 
је организована као јединствена организациона јединица, систематизовано 
је 5 радних места, од чега је директор службеник на положају-постављено 
лице на неодређено време и 4 извршилачких радних места на неодређено 
време.  

Према важећем Правилнику о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места у Служби за реализацију програма развоја 
Аутономне покрајине Војводине, утврђено је 5 покрајинских службеника на 
руководећим и извршилачким радним местима и тренутно је и попуњено 5 
радних места и то:  

 
Попуњена радна места су:  
 
1.Директор, дипломирани економиста 
2.Самостални саветник за финансијске и студијско аналитичке  

послове,  дипломирани економиста 
3.Саветник за финансијске послове и праћење реализације програма, 

дипломирани економиста 
4.Саветник за финансијско материјалне послове, дипломирани 

економиста 
5.Млађи саветник за финансијске и административне  послове, 

дипломирани економиста 
 
Покрајинском уредбом о максималном броју запослених на неодређено 

време у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017.годину („Сл.лист 
АПВ“,број: 54/2017,10/2018 и 56/2018) у Служби за реализацију програма 
развоја АП Војводине, максималан број запослених на неодређено време је 
5, како је и утврђено наведеним Правилником.  

 
Правни основ за планирање средстава у оквиру Раздела 21 из извора 

04 00-Сопствени приходи буџетских корисника-приходни конто 742331-
Приходи које својом делатношћу остваре органи Аутономне покрајине 
Војводине је садржан у  Oдлуци о оснивању Информативног центра за 
пословну стандардизацију и сертификацију („Сл. лист АПВ″, број: 14/2009 и 
39/2013) и у Статуту Центра, у Одлуци о оснивању Едукативног центра за 
обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад („Службени лист АП 
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Војводине“, број 13/2010 и 5/2011), и у Статуту Едукативног центра за обуке 
у професионалним и радним вештинама. 

 
Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију 

планира у 2020.години, остварење сопствених прихода у висини од 
2.640.000,00 динара, с тим што планира да утроши за реализацију 
програмске активности 2.210.000,00 динара сопствених средстава а за 
реализацију Пројекта „Јака жена снажно село″, планира утрошак 430.000,00 
динара сопствених прихода.Висина планираних сопствених средстава је 
утврђена на основу висине остварења истих у 2019. години и могућности 
остварења у 2020. години. 

 
Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама 

планира остварење сопствених прихода у 2020.години у износу од 
8.355.000,00 динара, узимајући у обзир висину остварења у 2019. години и 
могућност остварења истих у 2020.години. 

 
Правни основ за планирање средстава из извора 07 00-Трансфери од 

других нивоа власти-приходни конто 733131-Текући трансфери од Републике 
у корист нивоа АПВ је садржан у Одлуци о оснивању Едукативног центра, 
Нови Сад („Службени лист АП Војводине“, број 13/2010 и 5/2011) и у Статуту 
Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама. 

 
Висина планираних средстава из извора 07 00-Трансфери од других 

нивоа власти је 188.000,00 динара, чији је приходни конто 733131-Текући 
трансфери од Републике у корист нивоа АПВ и представља од стране 
Националне службе за запошљавање повраћај утрошених средстава, за 
приправнике за рад у Едукативном центру, по основу уговора о привремено 
повременим пословима.  

 
Правни основ за планирање средстава из извора 13 06 –Нераспоређен 

вишак прихода из ранијих година-додатна средства-приходни конто 321311-
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година је садржан у Oдлуци о 
оснивању Информативног центра за пословну стандардизацију и 
сертификацију(„Сл. лист АПВ“, број: 14/2009 и 39/2013).Висина планираних 
средстава за реализације програмске активности Информативног центра из 
извора 1306-Нераспоређен вишак прихода из ранијих година-додатна 
средства, у 2020.години је 110.367,80 динара.  

 
Правни основ за планирање средстава из извора 15 00 –Неутрошена 

средства донација из ранијих година-приходни конто 311712-Пренета 
неутрошена средстава за посебне намене је садржан у Oдлуци о оснивању 
Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију ( „Сл. 
лист АПВ“, број: 14/2009 и 39/2013).Висина планираних средстава из извора 
1500 за реализацију програмске активности  Информативног центра за 
пословну стандардизацију и сертификацију је 70.636,34 динара. 

  
Правни основ за планирање средстава из извора 13 00 –Нераспоређен 

вишак прихода из ранијих година код Едукативног центра за обуке у 
професионалним и радним вештинама, представљају неутрошена средстава 
добијена из текуће буџетске резерве буџета АПВ за 2018.године, на основу 
Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-
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94/2018-101 које је донела Покрајинска влада на седници одржаној 24. 
октобра 2018. године.Висина планираних неутрошених средстава у 
2019.години, из текуће буџетске резерве, која су пренета у 2020.годину, за 
реализацију ИПА Пројекта ИТЦ МИНД је 7.250.000,00 динара. 

Правни основ за планирање средстава у износу од 1.250.900,31 динар 
из извора 15 00-Неутрошена средства донација из ранијих година за ИПА 
Пројекат ИТЦ МИНД Едукативног центра за обуке у професионалним и 
радним вештинама-приходни конто је 311712-Пренета неутрошена средстава 
за посебне намене је садржан у Уговору о субвенцији за допринос ЕУ, који је 
закључен 22.05.2018.године, између руководица кластера-водећег 
корисника на реализацији ИПА Пројекта и шефа оделења Управног тела из 
Мађарске, у циљу реализације Пројекта Иновацијски и технолошки центар за 
металску индустрију-ITC MIND број: HUSRB/1602/IJ/0172.  

 
ОПИС ПРОГРАМА, ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ  И ПРОЈЕКТА 

КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У ОКВИРУ РАЗДЕЛА СЛУЖБЕ 
 
ПРОГРАМ 1509-ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ 

ПРИВРЕДЕ садржи три програмске активности и то: 
 
-Програмска активност 1008-Администрација, стручна и 

техничка подршка 
-Програмска активност 1009-Пословна стандардизација и  
-Програмска активност 1010-Пословни инкубатори 
 
За реализацију Програма-Подстицаји развоју  конкурентности 

привреде, планиран је у 2020.години укупан износ средстава од 
55.934.629,77 динара и то: 

 
-извор-0100- општи приходи и примања  буџета -53.113.625,63 динара 
-извор-0400-сопствени приходи буџетских корисника-2.640.000,00 

динара 
-извор-1306-нераспоређен вишак прихода из ранијих година-додатна 

средства-110.367,80 динара и 
-извор-1500-неутрошена средстава донација из ранијих година-

70.636,34 динар. 
 

Раздео 21 СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ 
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 
 
ПРОГРАМ 1509: ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ 
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1008: АДМИНИСТРАЦИЈА, СТРУЧНА И 
ТЕХНИЧКА ПОДРШКА-Служба за реализацију програма развоја 
Аутономне покрајине Војводине 
 
 
Функционална класификација:411 Општи економски и комерцијални послови 
 

Економска класификација 411- Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) –7.431.896,03 динара 

Решењем о упутреби средстава текуће буџетске резерве 127 
број:401-7/2020-22 од 04. марта 2020.године, распоређен је износ из 
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текуће буџетске резерве буџета АПВ у укупном износу од 544.203,35 
динара за плате, додатке и накнаде запослених (зараде) у Служби за 
реализацију програма развоја АП Војводине, због недовољно 
планираних средстава на планираним апропријацијама за плате 
запослених. 

 
Економска класификација 4111- Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде). Решењем о упутреби средстава текуће буџетске резерве 127 
број:401-7/2020-22 од 04. марта 2020.године, распоређен је износ из текуће 
буџетске резерве буџета АПВ од 544.203,35 динара за плате, додатке и 
накнаде запослених у Служби за реализацију програма развоја АП 
Војводине, због недовољно планираних средстава на наведеној 
апропријацији за плате запослених. 

Средства за плате запослених, планирана су у износу од 7.431.896,03 
динара.  

  
Извори финансирања за конто 4111 
 
01 00 Општи приходи и примања  буџета      7.431.896,03  динара 
 
Економска класификација 412-Социјални доприноси на терет 

послодавца-1237.410,69 динара 
Решењем о упутреби средстава текуће буџетске резерве 127 

број:401-7/2020-22 од 04. марта 2020.године, распоређен је износ из 
текуће буџетске резерве буџета АПВ од 90.609,86 динара за 
Социјалне доприносе на терет послодавца запослених у Служби за 
реализацију програма развоја АП Војводине, због недовољно 
планираних средстава на наведеној апропријацији за Социјалне 
доприносе на терет послодавца. 

 
Економска класификација 4121 - Допринос за пензијско и инвалидско 

осигурање 
Решењем о упутреби средстава текуће буџетске резерве 127 број:401-

7/2020-22 од 04. марта 2020.године, распоређен је износ из текуће буџетске 
резерве буџета АПВ од 62.583,39 динара за Допринос за пензијско и  
инвалидско осигурање запослених у Служби за реализацију програма 
развоја АП Војводине, због недовољно планираних средстава на наведеној 
апропријацији за пензијско и инвалидско осигурање. 

Предвиђени укупан износ Доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање од 854.668,05 динара, утврђен је у складу са прописаним 
доприносима на плате запослених који се обрачунавају на терет послодавца.  

 
Извори финансирања за конто 4121 
 
0100 Општи приходи и примања  буџета           854.668,05 динара 
 
Економска класификација 4122 - Допринос за здравствено осигурање. 
Решењем о упутреби средстава текуће буџетске резерве 127 број:401-

7/2020-22 од 04. марта 2020.године, распоређен је износ из текуће буџетске 
резерве буџета АПВ од 28.026,47 динара за Допринос за здравствено 
осигурање запослених у Служби за реализацију програма развоја АП 
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Војводине, због недовољно планираних средстава на наведеној 
апропријацији за здравствено осигурање. 

Предвиђени укупан износ Доприноса за здравствено осигурање од 
382.742,64 динара, утврђен је у складу са прописаним доприносима на плате 
запослених који се обрачунавају на терет послодавца.  

 
Извори финансирања за конто 4122 
 
01 00 Општи приходи и примања  буџета         382.742,64 динара 
 
Економска класификација 413-Накнаде у натури-112.850,92 

динара 
 
Економска класификација 4131 - Накнаде у натури 
Планирани износ од 112.850,92 динара служиће првенствено за 

трошкове набавке маркица за превоз у саобраћају за долазак и одлазак 
запослених у Служби, на посао и за новогодишње пакетиће деце запослених 
радника и за остале намене. 

 
Извори финансирања за конто 4131 
 
0100 Општи приходи и примања  буџета                   112.850,92 динара  
 
Економска класификација 414-Социјална давања запосленима-

162.000,00 динара 
 
Економска класификација 4141-Исплата накнада за време 

одсуствовања са посла на терет фондова 
Иницијална средства у износу од 1.000,00 динара су планирана за 

исплату накнада за време одсуствовања запосленог радника са посла дуже 
од 30 дана, које фонд рефундира на рачун извршења буџета АПВ. 

 
Извори финансирања за конто 4141 
 
0100 Општи приходи и примања  буџета         1.000,00 динара 
 
Економска класификација 4143 – Отпремнине и помоћи 
Иницијална средства у износу од 1.000,00 динара, намењена су за 

исплату отпремнине приликом одласка у пензију запосленог радника и за 
друге намене. 

 
Извори финансирања за конто 4143 
 
0100 Општи приходи и примања  буџета           1.000,00 динара  
 
Економска класификација 4144 -Помоћ у медицинском лечењу 

запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом. Планирана 
средства за наведене намене износе 160.000,00 динара. 

 
Извори финансирања за конто 4144 
 
01 00 Општи приходи и примања  буџета          160.000,00 динара  
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Економска класификација 415-Накнаде трошкова за запослене-

25.766,73 динара 
 
Економска класификација 4151 - Накнаде трошкова за запослене.У 

оквиру средстава накнаде трошкова за запослене и то за превоз на посао и 
са посла запослених радника који накнаду за превоз примају у готовини као 
и за друге намене, планиран је износ средстава у висини од 25.766,73 
динара. 

 
Извори финансирања за конто 4151 
 
0100 Општи приходи и примања  буџета                25.766,73 динара 
 
 
Економска класификација 421-Стални трошкови-10.000,00 

динара  
 
Економска класификација 4219 - Остали трошкови 
За остале трошкове планиран је износ од 10.000,00 динара за 

продужење важности квалификованог електонског сертификата-смарт 
картице. 

 
Извори финансирања за конто 4219 
 
0100Општи приходи и примања буџета                     10.000,00 динара 
 
Економска класификација 422-Трошкови путовања-300.000,00 

динара 
 
Економска класификација 4221-Трошкови службених путовања у 

земљи 
Трошкови службених путовања у земљи, у циљу реализације 

програмских активности Службе, покривају дневнице, трошкове смештаја на 
службеном путу, услуге превоза на службеном путу, као и остале издатке. За 
2020.годину су за наведене намене планирана средства  у износу од 
300.000,00 динара 

 
Извори финансирања за конто 4221 
 
01 00 Општи приходи и примања  буџета              300.000,00 динара 
 
Економска класификација 423-Услуге по уговору-1.338.967,26 

динара  
 
Економска класификација 4232 - Компјутерске услуге 
За компјутерске услуге, услуге израде софтвера, услуге одржавања 

рачунара, као и за све остале компјутерске услуге,  планирано је 80.467,26 
динара. 

 
Извори финансирања за конто 4232 
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01 00 Општи приходи и примања  буџета          80.467,26 динара 
 
Економска класификација 4233 - Услуге образовања и усавршавања 

запослених 
Износ од 100.000,00 динара је планиран за услуге образовања и 

стручног усавршавања запослених (учење страних језика, трошкови обуке за 
рад на рачунарима, обучавање на семинарима, саветовања, котизације) као 
и за друге услуге образовања и усавршавања запослених.  

 
Извори финансирања за конто 4233 
 
01 00 Општи приходи и примања  буџета          100.000,00 динара 
 
Економска класификација 4235-Стручне услуге 
За активност стручних лица, правних и физичких, ангажованих по 

основу уговора о делу, уговора о консултантским услугама, уговора о 
привременим и повременим пословима, по основу уговора о ауторском 
хонорару, услуге ревизора, неопходних за несметано функционисање 
Службе, као и за све остале намене, планира се износ од 1.062.000,00 
динара. 

Наведени износ средстава је неопходан за обављање послова из 
надлежности Службе.  

 
Извори финансирања за конто 4235 
 
01 00 Општи приходи и примања  буџета              1.062.000,00 динара 
 
Економска класификација 4237-Репрезентација 
За трошкове репрезентације планиран је износ средстава од 96.500,00 

динара. 
  
Извори финансирања за конто 4237 
 
01 00 Општи приходи и примања  буџета                  96.500,00 динара 
 
Економска класификација 426-Материјал-350.000,00 динара 
 
Економска класификација 4263–Материјал за образовање и 

усавршавање запослених 
За набавку публикација, часописа, гласила, стручне литературе за 

редовне потребе запослених, стручне литературе за образовање запослених, 
као и осталог материјала за образовање и усавршавање запослених,  
планирано је 350.000,00 динара. 

 
Извори финансирања за конто 4263 
 
01 00 Општи приходи и примања  буџета           350.000,00 динара 
 
Економска класификација 465-Остале дотације и трансфери-

8.000,00 динара 
     
Економска класификација 4651- Остале текуће дотације и трансфери 
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Средства са ове економске класификације у износу од 8.000,00 
динара, су намењена за обрачун разлике на расходима за део децембарске 
плате за 2019.годину, по основу примене основице пре умањења плате и по 
умањеној основици за обрачун плате, а у складу са Програмом Владе 
Републике Србије. 

 
Извори финансирања за конто 4651 
 
01 00 Општи приходи и примања  буџета          8.000,00 динара   
 
Економска класификација 482-Порези, обавезне таксе, казне и 

пенали-25.000,00 динара 
 
Економска класификација 4821-Остали порези 
Планирана средства износе 5.000,00 динара и служе за измирење 

обавеза по основу  републичких, покрајинских, градских, судских, 
општинских и осталих пореза.  

 
Извори финансирања за конто 4821 
 
0100-Општиприходиипримањабуџета                5.000,00 динара              
                                                                                                    
Економска класификација 4822-Обавезне таксе 
Планирана средства износе 10.000,00 динара и служе за измирење 

обавеза по основу  републичких, покрајинских, градских, судских, 
општинских и осталих такси.  

 
Извори финансирања за конто 4822 
 
0100 Општи приходи и примања  буџета          10.000,00 динара 
 
Економска класификација 4823-Новчане казне и пенали 
Планирана средства износе 10.000,00 динара и служе за измирење 

обавеза по основу новчаних казни.  
 
Извори финансирања за конто 4823 
 
0100Општиприходиипримањабуџета                10.000,00 динара 
 
Економска класификација 483-Новчане казне и пенали по 

решењу судова-10.000,00 динара 
 
Економска класификација 4831-Новчане казне и пенали по решењу 

судова  
За наведене намене је планиран износ од 10.000,00 динара, пошто још 

увек Служба има спорних потраживања од жираната лица која нису 
оправдала наменски утрошак добијених субвенција за новозапошљавање 
или самозапошљавање. 

 
Извори финансирања за конто 4831 
 
0100Општиприходиипримањабуџета                      10.000,00 динара 
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Укупно за Програмску активност 1008-Администрација, стручна 
и техничка подршка-11.011.891,63 динара 

 
-извор 01 00- Општи приходи и примања  буџета -11.011.891,63 

динара  
 
Правни основ за финансирање Службе за реализацију програма  

развоја Аутономне покрајине Војводине, садржан је у Одлуци о служби за 
реализацију програма  развоја АП Војводине („Сл. лист АПВ“, број:51/2014), 
коју је донела Покрајинска влада на седници од 10.12.2014.године. 

 
 

ПРОГРАМ 1509-ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ 
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1010 ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОРИ-Пословни 
инкубатор у Суботици, Зрењанину, Новом Саду и Сенти 

 
 
Функционална класификација 411 Општи економски и комерцијални  
послови 
 
Економска класификација 465-Остале дотације и трансфери 

23.564.876,00 динара 
 
Економска класификација 4651-Остале текуће дотације и трансфери  
Наведени износ средстава је планиран за финансирање програмске 

активности–Пословни инкубатори, односно за реализацију програмских 
активности четири Пословна инкубатора у Суботици, Зрењанину, Новом Саду 
и Сенти а у складу са њиховим Програмама рада за 2020.годину. 

Планирана висина средстава у 2020.години за реализацију 
програмских активности Пословног инкубатора Суботица је 6.564.911,47 
динара, Пословног инкубатора Нови Сад је 7.086.172,00 динара, Пословног 
инкубатора Зрењанин је 6.988.548,31 динара и Пословног инкубатора Сента 
је 2.925.244,22 динара.  

 
Извори финансирања за конто 4651 
 
0100-Општи приходи и примања  буџета      23.564.876,00 динара 
 
Правни основ за финансирање  Пословних инкубатора, садржан је у 

Одлуци о Служби за реализацију програма развоја Аутономне покрајине 
Војводине („Сл. лист АПВ“ 51/2014). 

 
Укупно за програмску активност 1010 – 23.564.876,00 динара. 
 
Укупно за главу 2100-Служба за реализацију програма развоја 

Аутономне покрајине Војводине 
 
0100-Општи пpходи и примања буџета    34.576.767,63 динара 
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ПРОГРАМ 1509-ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ 
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1009 ПОСЛОВНА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И 
СЕРТИФИКАЦИЈА-Информативни центар за пословну стандардизацију 
и сертификацију 
  

Функционална класификација 411- Општи економски и комерцијални 
послови  

Економска класификација 411- Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) –9.428.855,50 динара 

Економска класификација 4111- Плате, додаци и накнаде запослених 

Средства за плате запослених, планирана су у износу од 9.428.855,50 
динара.  

 Извори финансирања за конто 4111 

0100 Општи приходи и примања буџета             9.428.855,50 динара 

Правни основ су законски прописи који регулишу плате и друге расходе за 
запослене 

Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет 
послодавца – 1.569.904,44 динара 

Економска класификација 4121 - Допринос за пензијско и инвалидско 
осигурање 

Предвиђени износ од 1.084.318,38 динара, утврђен је у складу са 
прописаним доприносима на плате запослених који се обрачунавају на терет 
послодавца.  

Извори финансирања за конто 4121 

0100 Општи приходи и примања буџета                1.084.318,38 динара 

Правни основ су законски прописи који регулишу плате и друге расходе за 
запослене 

Економска класификација 4122 - Допринос за здравствено осигурање 

Предвиђен износ од 485.586,06 динара, утврђен је у складу са прописаном 
стопом доприноса за здравствено осигурање, која се обрачунава на бруто 
основицу плате. 

Извори финансирања за конто 4122 

01 00 Општи приходи и примања буџета     485.586,06 динара 

Правни основ су законски прописи који регулишу плате и друге расходе за 
запослене 

Економска класификасија 413 - Накнаде у натури – 123.606,73 
динара 

Економска класификација 4131 - Накнаде у натури 

Планирани износ од 123.606,73 динара намењен је за трошкове набавке 
маркица за превоз у саобраћају за долазак и одлазак на посао као и за друге 
нaкнаде у натури. 

Извори финансирања за конто- 4131 

01 00 Општи приходи и примања буџета                          123.606,73 динара 
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Правни основ су законски прописи који регулишу плате и друге расходе за 
запослене 

Економска класификасија 414 – Социјална давања запосленима – 
340.000,00 динара 

Економска класификација 4141 – Исплате накнада за време одсуствовања с 
посла на терет фондова 

Планирани износ од 50.000,00 динара намењен је за исплате накнада за 
време одсуствовања с посла на терет фондова. 

Извори финансирања за конто 4141 

01 00 Општи приходи и примања буџета                      20.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника            30.000,00 динара 

Правни основ су законски прописи који регулишу плате и друге расходе за 
запослене 

Економска класификација 4143 - Отпремнине и помоћи 

Планирани износ од 230.000,00 динара намењен је за помоћ у случају смрти  
запосленог или члана уже породице, као и за друге намене. 

Извори финансирања за конто 4143 

0100 Општи приходи и примања буџета                         130.000,00  динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника             100.000,00 динара 

Правни основ су законски прописи који регулишу плате и друге расходе за 
запослене 

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

Планирани износ од 60.000,00 динара намењен је за лечење запослених или 
чланова уже породице. 

Извори финансирања за конто 4144 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 60.000,00 динара 

Правни основ су законски прописи који регулишу плате и друге расходе за 
запослене 

Економска класификација 415-Накнаде трошкова за запослене – 
351.778,14 динара 

Економска класификација 4151 - Накнаде трошкова за запослене 

У оквиру средстава накнаде трошкова за запослене и то за превоз на посао и 
са посла запослених радника који накнаду за превоз примају у готовини као 
и за друге намене, планиран је износ средстава у висини од 351.778,14 
динара. 

Извори финансирања за конто 4151 

01 00 Општи приходи и примања буџета 351.778,14 динара 

Правни основ су законски прописи који регулишу плате и друге расходе за 
запослене 

Економска класификација 416 - Награде запосленима и остали 
посебни расходи 134.000,00 динара 
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Економска класификација  4161 - Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

За награде запосленима и остале посебне расходе, планирана су средстава 
за исплату јубиларних награда у износу од 134.000,00 динара. 

Извори финансирања за конто 4161 

0100 Општи приходи и примања буџета                     134.000,00 динара  

Правни основ су законски прописи који регулишу плате и друге расходе за 
запослене 

Економска класификација 421 – Стални трошкови 3.029.319,19 
динара 

Економска класификација 4211 - Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

Средства намењена за исплату трошкова платног промета и банкарских 
услуга, планирана су у висини од 57.319,19 динара. 

Извори финансирања за конто 4211 

01 00 Општи приходи и примања буџета                        36.682,85 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника               20.000,00 динара 

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година     636,34 динара 

Економска класификација 4212 - Енергетске услуге 

Средства намењена за енергетске услуге, односно за трошкове електичне 
енергије, грејања, планирана су у висини од 370.000,00 динара. 

Извори финансирања за конто 4212 

01 00 Општи приходи и примања буџета                           350.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                  20.000,00 динара 

Економска класификација 4213 - Комуналне услуге              

Средства намењена за комуналне услуге, односно за трошкове водовода и 
канализације, трошкове редовног одржавања пословног објекта планирана 
су у висини од 330.000,00 динара.  

Извори финансирања за конто 4213 

01 00 Општи приходи и примања буџета                           300.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                   30.000,00 динара 

Економска класификација 4214 - Услуге комуникација 

За трошкове телефона, поште, трошкове интернета, услуге мобилне 
телефоније и осталих трошкова, планиран је износ од 310.000,00 динара  

Извори финансирања за конто 4214 

01 00 Општи приходи и примања буџета                         280.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                30.000,00 динара 

Економска класификација 4215 – Трошкови осигурања 

За трошкове осигурања опреме и запослених, планиран је износ од 
240.000,00 динара  

Извори финансирања за конто 4215 
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01 00 Општи приходи и примања буџета                           210.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                   30.000,00 динара 

Економска класификација 4216 – Закуп имовине и опреме 

За трошкове закупа пословног простора, који користи Информативни центар 
за пословну стандардизацију и сертификацију, планиран је износ од 
1.720.000,00 динара  

Извори финансирања за конто 4216 

01 00 Општи приходи и примања буџета                        1.700.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                   20.000,00 динара 

Економска класификација 4219 – Остали трошкови 

За остале трошкове, у циљу реализације програмских активности 
Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију, 
планиран је износ од 2.000,00 динара  

Извори финансирања за конто 4219 

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 

-додатна средства                  2.000,00 динара 

Економска класификација 422 – Трошкови  путовања 140.000,00 
динара 

Економска класификација 4221-Трошкови службених путовања у земљи 

Трошкови путовања покривају дневнице, трошкове смештаја на службеном 
путу у земљи, трошкове коришћења сопственог возила и остале трошкове за 
службена путовања у земљи. Предвиђена средства за наведене намене 
износе укупно  100.000,00 динара.  

Извори финансирања за конто 4221 

0100 Општи приходи и примања буџета                          60.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                40.000,00 динара 

Економска класификација 4222-Трошкови службених путовања у 
иностранство 

Трошкови путовања покривају дневнице, трошкове смештаја на службеном 
путу, трошкове коришћења сопственог возила и остале трошкове за 
службена путовања у иностранству. Предвиђена средства за наведене 
намене износе  40.000,00 динара.  

Извори финансирања за конто 4222 

0100 Општи приходи и примања буџета                           20.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                 20.000,00 динара 

Економска класификација 423 – Услуге по уговору 3.661.030,34 
динара 

Економска класификација 4231 - Административне услуге 

За трошкове превођења, секретарске, рачуноводствене и све остале 
административне услуге,  планирано је 790.000,00 динара. 

Извори финансирања за конто 4231 

0100 Општи приходи и примања буџета                           450.000,00 динара 
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04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                 170.000,00 динара                                
   

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година-    100.000,00 динара 

додатна средства                                                                                        

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година      70.000,00 динара                                                                                 

Економска класификација 4232 - Компјутерске услуге 

За компјутерске услуге, услуге израде софтвера, услуге одржавања 
рачунара, као и за све остале компјутерске услуге,  планирано је 300.000,00 
динара. 

Извори финансирања за конто 4232 

0100 Општи приходи и примања буџета                            150.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника              150.000,00 динара 

Економска класификација 4233 - Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

Износ од 80.000,00 динара, планиран је за услуге образовања и  
усавршавања запослених ( трошкови обуке за рад на рачунарима, 
котизација за стучна усавршавања, образовања и саветовања запослених)  
као и за друге услуге образовања и усавршавања запослених.  

Извори финансирања за конто 4233 

0100Општиприходии примања буџета                                 40.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                  40.000,00 динара 

Економска класификација 4234-Услуге информисања 

Услуге информисања се односе на услуге израде пропагандног материјала, 
штампање билтена, часописа, публикација, програмских књижица, плаката, 
као и других трошкова информисања јавности. Наведена средства се односе 
и на трошкове везане за објављивање тендера и информативних огласа, 
медијске услуге радија, телевизије као и за све остале намене. За наведене 
намене, планиран је износ од 500.000,00 динара.  

Извори финансирања за конто 4234 

0100 Општи приходи и примања буџета                      350.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника   150.000,00 динара 

Економска класификација 4235-Стручне услуге 

За ангажовање правних и физичких лица за обављање стручних послова из 
области имплементације најновијих европских и међународних стандарда 
као и примене најновијих метода и алата за унапређење пословања МСП, 
пружањем услуга техничког консалтинга за усаглашавање техничких 
производа са ЕУ директивама и национилним прописима, као и 
унапређивањем њихових менаџмент система. Развој нових обука, као и нови 
уговори о пружању саветодавних услуга. У оквиру ове економске 
класификације планирана су и средства за правне услуге неопходне за 
нормално обављање делатности Центра и средства за  радна тела и испитне 
комисије, у складу са захтевима сертификационог тела, као и накнаде за 
чланове управног и надзорног одбора. 

Планирана средства за ове намене износе 1.665.172,34 динара. 

Извори финансирања за конто 4235 
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0100Општиприходиипримањабуџета                              1.415.172,34 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                250.000,00 динара 

Економска класификација 4236 - Услуге за домаћинство и угоститељство 

За трошкове услуга за домаћинство и угоститељсто у циљу реализације 
програмских активности Информативног центра за пословну стандардизацију 
и сертификацију, планира се износ средстава од 60.000,00 динара. 

Извори финансирања за конто 4236 

0100 Општи приходи и примањабуџета                          30.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника             30.000,00 динара 

Економска класификација 4237 - Репрезентација 

За трошкове репрезентације у циљу реализације програмских активности 
Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију, 
планира се износ средстава од 125.858,00 динара. 

Извори финансирања за конто 4237 

0100 Општи приходи и примања буџета                              95.858,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                30.000,00 динара 

Економска класификација 4239 - Остале опште услуге 

За остале опште услуге у циљу реализације програмских активности 
Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију и за 
остале опште услуге планиран је износ од 140.000,00 динара. 

Извори финансирања за конто 4239 

0100 Општи приходи и примањабуџета                               60.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                80.000,00 динара 

Економска класификација 424– Специјализоване услуге 1.058.367,80 
динара 

Економска класификација 4242 – Услуге образовања, културе и спорта 

За услуге образовања, културе и спорта у циљу реализације програмских 
активности Информативног центра за пословну стандардизацију и 
сертификацију, односно за реализацију обука намењених малим и средњим 
предузећима, а односе се на имплементацију система управљања 
производњом здравствено безбених прехрамбених производа (HACCP, FSSC, 
IFS, BRC, GLOBAL G.A.P), као и на тему европских директива и стандарда.  

Поред деловања у области стандардизације и сертификације, БСЦ 
Информативни центар има задатак да промовише значај иновација и 
иновационих процеса за убрзани привредни развој и развојем 
конкурентности, да врши сертификацију особа, применом постојећих шема 
сертификације (HACCP администратора), развојем нових шема и промоција 
сертификационог тела БСЦ Центра у складу са акредитованим шемама 
сертификације. Због тога ће у 2020 години бити организоване тематске 
трибинe, предавања, тренинзи и мотивационе радионице, у сарадњи са 
научно-истраживачким организацијама.  

За ову намену је планирано 590.000, 00 динара. 

Извори финансирања за конто 4242 

01 00 Општи приходи и примања буџета                        450.000,00 динара 
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04 00 Сопствени приходи буџетских корисника           140.000,00 динара 

Економска класификација 4249 – Остале специјализоване услуге 

За остале специјализоване услуге, у циљу реализације делатности 
Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију и у 
2020. години настављен је процес реализације сертификационог процеса у 
оквиру програма рада Центра као сертификационог тела за сертификацију 
особа у складу са  акредитованим шемама сертификације, по захтевима 
стандарда СРПС ИСО 17024, као и за остале специјализоване услуге 
планирано је 468.367,80 динара. 

Извори финансирања за конто 4249 

0100 Општи приходи и примања буџета                       160.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника              300.000,00 динара 

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година-       8.367,80 динара 

додатна средства                 

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање 
310.000,00 динара 

Економска класификација 4251 – Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

За текуће поправке и одржавање зграда и објеката у циљу несметаног рада 
и реализације програмских активности Информативног центра за пословну 
стандардизацију и сертификацију, планирано је 60.000,00 динара. 

Извори финансирања за конто 4251 

0100 Општиприходиипримањабуџета                           40.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника            20.000,00 динара  

Економска класификација 4252 – Текуће поправке и одржавање опреме 

За текуће поправке и одржавање опреме, у циљу несметаног рада и 
реализације програмских активности Информативног центра за пословну 
стандардизацију и сертификацију, планирано је 250.000,00 динара. 

Извори финансирања за конто 4252 

0100Општи приходи и примања буџета                     110.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника         140.000,00 динара 

Економска класификација 426 – Материјал 540.000,00 динара 

Економска класификација 4261 – Административни материјал 

За набаку административног материјала у циљу несметаног рада и 
реализације програмских активности Информативног центра за пословну 
стандардизацију и сертификацију, планирано је 130.000,00 динара. 

Извори финансирања за конто 4261 

0100 Општи приходи и примањабуџета                               70.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                 60.000,00 динара 

Економска класификација 4263 – Материјали за образовање и усавршавање 
запослених 

За набавку материјала за образовање и усавршавање запослених у циљу 
реализације програмских активности Информативног центра за пословну 
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стандардизацију и сертификацију, планирано је 110.000,00 динара. Ова 
средства су намењена за набавку стручне литературе, часописа и стандарда, 
како националних тако и међународних. 

Извори финансирања за конто 4263 

01 00 Општи приходи и примања буџета                           80.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника            30.000,00 динара 

Економска класификација 4264 – Материјали за саобраћај 

За набавку материјала за саобраћај у циљу реализације програмских 
активности Информативног центра за пословну стандардизацију и 
сертификацију, планирано је 70.000,00 динара. Ова средства су намењена за 
набавку материјала за саобраћај. 

Извори финансирања за конто 4264 

01 00 Општи приходи и примања буџета                         40.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника              30.000,00 динара 

Економска класификација 4268 – Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 

За трошкове набавке материјала за одржавање хигијене и угоститељство, 
као и за обезбеђивање хране за учеснике семинара планирано је 150.000,00 
динара. 

Извори финансирања за конто 4268 

0100 Општи приходи и примања буџета                      100.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника            50.000,00 динара 

Економска класификација 4269 – Материјали за посебне намене 

За трошкове набавке материјала за посебне намене, планирано је 80.000,00 
динара. 

Извори финансирања за конто 4269 

0100 Општи приходи и примања буџета                        50.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника              30.000,00 динара 

Економска класификација 444 – Пратећи трошкови задуживања 
5.000,00 динара 

Економска класификација 4442- Казне за кашњења 

Трошкови задуживања за казне за кашњења су планирани у висини од 
5.000,00 динара.  

Извори финансирања за конто 4442 

04 00 –Сопствени приходи буџетских корисника                   5.000,00 динара 

Економска класификација 481–Дотације невладиним организацијама 
60.000,00 динара 

Економска класификација 4819 - Дотације осталим непрофитним инстуцијама 

Средства у износу од 60.000,00 динара су планирана за дотације 
непрофитним институцијама, које се баве афирмисањем стандардизације и 
унапређењем квалитета и друго.  

Извори финансирања за конто 4819 
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0100 Општи приходи и примањабуџета                         60.000,00 динара  

Економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе, казне и 
пенали 16.000,00 динара 

Економска класификација 4821  -Остали порези 

Планирана средства износе 6.000,00 динара и служе за измирење обавеза по 
основу  пореза. 

Извори финансирања за конто 4821 

0100 Општи приходи и примањабуџета                          6.000,00 динара  

Економска класификација 4822 - Обавезне таксе 

Планирана средства износе 10.000,00 динара и служе за измирење обавеза 
по основу  републичких, покрајинских, градских, судских, општинских и 
осталих такси.  

Извори финансирања за конто 4822 

0100Општиприходиипримањабуџета                                5.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                5.000,00 динара 

Економска класификација 512 – Машине и опрема 130.000,00 динара 

Економска класификација 5122 - Административна опрема  

Планирана средства износе 130.000,00 динара и служе за набавку 
административне опреме у оквиру делатности Информативног центра за 
пословну стандардизацију и сертификацију. 

Извори финансирања за конто 5122 

01 00 Општи приходи и примања буџета                 50.000,00 динара  

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                   80.000,00 динара 

Економска класификација 515 – Нематеријална имовина 30.000,00 
динара 

Економска класификација 5151 - Нематеријална имовина  

Планирана средства износе 30.000,00 динара и служе за набавку 
нематеријалне имовине у оквиру програмских активности Информативног 
центра за пословну стандардизацију и сертификацију. 

Извори финансирања за конто 5151 

01 00 Општи приходи и примања буџета         10.000,00 динара  

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника       20.000,00 динарa 
 
 
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ПОСЛОВНУ 
СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И СЕРТИФИКАЦЈУ: 

Програмска Активност 15091009 - Пословна стандардизација и 
сертификација 

01 00 Општи приходи и примања буџета        18.536.858,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника    2.210.000,00 динара 

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 

-додатна средства                                      110.367,80 динара 
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1500 Неутрошена средстава донација из ранијих година                                                                                 
70.636,34 динара    

УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 15091009  20.927.862,14 
динара 

 

ПРОЈЕКАТ: 4014 „ЈАКА ЖЕНА СНАЖНО СЕЛО“ 

Економска класификација 422–Трошкови  путовања 30.000,00 
динара 

Економска класификација 4221-Трошкови службених путовања у земљи 

Трошкови путовања покривају дневнице, трошкове смештаја на службеном 
путу у земљи, трошкове коришћења сопственог возила и остале трошкове за 
службена путовања у земљи. Предвиђена средства за наведене намене 
износе укупно  30.000,00 динара.  

Извори финансирања за конто 4221 

04 00 Сопствени приходи  буџетских корисника     30.000,00динара                                                          

Економска класификација 423 – Услуге по уговору 330.000,00 динара 

Економска класификација 4234-Услуге информисања 

Услуге информисања се односе на услуге израде материјала за потребе 
пројекта, као и других трошкова информисања јавности. Наведена средства 
су намењена за реализацију пројекта и планирана су у износу од 200.000,00 
динара.  

Извори финансирања за конто 4234 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника  200.000,00 динара
    

Економска класификација 4236 - Услуге за домаћинство и угоститељство 

За трошкове услуга за домаћинство и угоститељсто у циљу реализације 
пројекта Информативног центра за пословну стандардизацију и 
сертификацију, планира се износ средстава од 30.000,00 динара. 

Извори финансирања за конто 4236 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                30.000,00 динара 

Економска класификација 4239 - Остале опште услуге 

За остале опште услуге у циљу реализације пројекта, са циљем да се укаже 
на најважније проблеме везане за жене са села планиран је износ од 
100.000,00 динара. 

Извори финансирања за конто 4239 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника     100.000,00 динара 

Економска класификација 426 – Материјал 70.000,00 динара 

Економска класификација 4264 – Материјали за саобраћај 

За набавку материјала за саобраћај у циљу реализације пројекта 
Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију, 
планирано је 40.000,00 динара.  

Извори финансирања за конто 4264 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника         40.000,00 динара 
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Економска класификација 4268 – Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 

За трошкове набавке материјала за одржавање хигијене и угоститељство, 
као и за обезбеђивање хране за учеснике пројекта планирано је 30.000,00 
динара. 

Извори финансирања за конто 4268 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника        30.000,00 динара 
 
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА:  

ПРОЈЕКАТ: 15094014 „ЈАКА ЖЕНА СНАЖНО СЕЛО“ 
 
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника    430.000,00 динара 

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ: 15094014 „ЈАКА ЖЕНА СНАЖНО СЕЛО“               
430.000,00 динара 

 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ПОСЛОВНУ 
СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И СЕРТИФИКАЦИЈУ И ПРОЈЕКАТ „ЈАКА ЖЕНА 
СНАЖНО СЕЛО“ 

0100 Општи приходи и примања буџета              18.536.858,00 динара 

0400Сопствениприходибуџетскихкорисника       2.640.000,00 динара 

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година-додатна 
средства                                                                        110.367,80 динара 

1500 Неутрошена средстава донација из ранијих година         
70.636,34 динара 

 

УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ И ПРОЈЕКАТ: 21.357.862,14 
динара 

 

Правни основ за финансирање Информативног центра за пословну 
стандардизацију и сертификацију је садржан у Oдлуци о оснивању 
Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију ( „Сл. 
лист АПВ“, број: 14/2009 и 39/2013), у Статуту Центра и у Одлуци о Служби 
за реализацију програма развоја АП Војводине („Сл. лист АПВ“ 51/2014). 

	  
 
ПРОГРАМ 0803 АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА 
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002-ПОСЛОВНА ЕДУКАЦИЈА 
Eдукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама  
 
Активност 1002 «Пословна едукација» 
Функционална класификација 412-Општи послови по питању рада 
 
Економска класификација 411- Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) – 16.775.671,14 динара, 16.615.193,10 динара из извора 01 
00-Општи приходи и примања буџета и 160.478,04 динара из извора 
07 00-Трансфери од других нивоа власти 
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Економска класификација 4111- Плате, додаци и накнаде запослених 
Средства за плате запослених, планирана су у износу од 16.775.671,14 
динара, 16.615.193,10 динара из извора 01 00- Општи приходи и примања 
буџета и 160.478,04 динара из извора 07 00–Трансфери од других нивоа 
власти 
 
Извори финансирања за конто 4111 
01 00 Општи приходи и примања буџета           16.615.193,10 динара 
0700Трансфери од других нивоа власти                            160.478,04 динара 
 
Економска класификација 412-Социјални доприноси на терет 
послодавца –2.877.027,57 динара, 2.849.505,61 динара из извора 01 
00- Општи приходи и примања буџета и 27.521,96 динара из извора 
07 00-Трансфери од других нивоа власти 
 
Економска класификација 4121 - Допринос за пензијско и инвалидско 
осигурање 
Планирани износ од 2.013.080,53 динара утврђен је у складу са прописаним 
доприносима на плате запослених који се обрачунавају на терет послодавца 
и састоји се од 1.993.823,17 динара из извора 01 00-Општи приходи и 
примања буџета и из извора 07 00-Трансфери од других нивоа власти који је 
планиран у износу од 19.257,36 динара. 
  
Извори финансирања за конто 4121 
01 00 Општи приходи и примања буџета                        1.993.823,17 динара 
07 00 Трансфери од других нивоа власти                            19.257,36 динара 
 
Економска класификација 4122 - Допринос за здравствено осигурање. 
Предвиђен износ од 863.947,04 динара утврђен је у складу са прописаном 
стопом доприноса за здравствено осигурање, која се обрачунава на бруто 
основицу плате и састоји се од 855.682,44 динара из извора 01 00-Општи 
приходи и примања буџета и 8.264,60 динара из извора 07 00-Трансфери од 
других нивоа власти.  
 
Извори финансирања за конто 4122 
01 00 Општи приходи и примања буџета                   855.682,44 динара 
07 00 Трансфери од других нивоа власти                        8.264,60 динара 
 
Економска класификација 413-Накнаде у натури–117.408,00 динара 
 
Економска класификација 4131 - Накнаде у натури 
Планирани износ од 117.408,00 динара служиће првенствено за 
новогодишње пакетиће за децу запослених и за плаћање трошкова паркинга. 
 
Извори финансирања за конто 4131 
01 00 Општи приходи и примања буџета                 117.408,00 динара 
 
Економска класификација 414-Социјална давања запосленима –
130.000,00 динара 
 
Економска класификација 4141-Исплата накнада за време одусуствовања са 
посла на терет фондова-10.000,00 динара. 
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Планирани износ средстава од 10.000,00 динара, планиран је из извора 01 
00-Општи приходи и примања буџета и потребан је за исплату накнада за 
време одсуствовања са посла на терет фондова, односно за исплату 
породиљског боловања и за исплату боловања преко 30 дана. 
 
Извори финансирања за конто 4141 
01 00 Општи приходи и примања буџета                  10.000,00 динара 
 
Економска класификација 4143 – Отпремнине и помоћи 
Планирани износ од 40.000,00 динара служиће за исплату отпремнине 
приликом одласка радника у пензију као и за друге помоћи. 
 
Извори финансирања за конто 4143 
01 00 Општи приходи и примања буџета                    40.000,00 динара 
 
Економска класификација 4144-Помоћ у медицинском лечењу запосленог 
или члана уже породице и друге помоћи запосленом. 
Планиран је износ средстава од 80.000,00 динара за помоћ у медицинском 
лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи. 
 
Извори финансирања за конто 4144 
01 00 Општи приходи и примања буџет                  80.000,00 динара 
 
Економска класификација 415-Накнаде трошкова за запослене – 
932.300,40 динара  
 
Економска класификација 4151 - Накнаде трошкова за запослене 
У оквиру средстава накнаде трошкова за запослене и то за превоз на посао и 
са посла запослених радника који накнаду за превоз примају у готовини као 
и за друге намене, планиран је износ средстава у висини од 932.300,40 
динара из извора 01 00- Општи приходи и примања буџета. 
 
Извори финансирања за конто 4151 
01 00 Општи приходи и примања буџета                932.300,40 динара             
 
Економска класификација 421-Стални трошкови–9.750.457,88 динара 
и то 8.278.457,88 динара из извора 01 00-Општи приходи и примања 
буџета и 1.472.000,00 динара из извора 04 00-Сопствени приходи. 
 
Економска класификација 4211-Трошкови платног промета и банкарских 
услуга-170.000,00 динара 
Средства намењена за исплату трошкова платног промета и банкарских 
услуга, планирана су у висини од 170.000,00 динара. 
 
Извори финансирања за конто 4211 
01 00 Општи приходи и примања буџета                   120.000,00 динара 
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника           50.000,00 динара. 
 
Економска класификација 4212- Енергетске услуге  
За трошкове електичне енергије, грејања, као и за трошкове осталих 
енергетских услуга, планиран је износ од 3.340.000,00 динара  
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Извори финансирања за конто 4212 
01 00 Општи приходи и примања буџета                 2.940.000,00 динара 
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника            400.000,00 динара 
 
Економска класификација 4213 – Комуналне услуге. За трошкове водовода и 
канализације, дератизацију, услуге обезбећења имовине, трошкове редовног 
одржавања пословног објекта као и за трошкове свих осталих комуналних 
услуга, планиран је износ од 3.069.400,00 динара. 
  
Извори финансирања за конто 4213 
01 00 Општи приходи и примања буџета                       2.229.400,00 динара 
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника              840.000,00 динара 
 
Економска класификација 4214 - Услуге комуникација 
За трошкове телефона, поште, трошкове интернета, услуге мобилне 
телефоније и осталих трошкова, планиран је износ од 727.000,00 динара  
 
Извори финансирања за конто 4214 
01 00 Општи приходи и примања буџета                 667.000,00 динара 
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                 60.000,00 динара 
 
Економска класификација 4215 – Трошкови осигурања 
За трошкове осигурања као и осталих трошкова, планиран је износ од 
440.000,00 динара  
 
Извори финансирања за конто 4215 
01 00 Општи приходи и примања буџе                         420.000,00 динара 
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника             20.000,00 динара 
 
Економска класификација 4216 – Закуп имовине и опреме 
За трошкове закупа имовине и опреме, планиран је износ од 1.962.057,88 
динара 
  
Извори финансирања за конто 4216 
01 00 Општи приходи и примања буџет                        1.872.057,88 динара 
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                 90.000,00 динара 
 
Економска класификација 4219 - Остали трошкови 
За остале трошкове планиран је износ од 42.000,00 динара. 
 
Извори финансирања за конто 4219 
01 00 Општи приходи и примања буџета                           30.000,00 динара 
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                12.000,00 динара 
 
Економска класификација 422-Трошкови путовања–500.000,00 
динара 
 
Економска класификација 4221-Трошкови службених путовања у земљи 
Трошкови путовања покривају дневнице, трошкове смештаја на службеном 
путу у земљи, трошкове коришћења сопственог возила и остале трошкове за 
службена путовања у земљи. Предвиђена средства за наведене намене 
износе укупно 240.000,00 динара.  
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Извори финансирања за конто 4221 
01 00 Општи приходи и примања буџета                 120.000,00 динара 
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника       120.000,00 динара 
 
Економска класификација 4222-Трошкови службених путовања у 
иностранство 
Трошкови путовања покривају дневнице, трошкове смештаја на службеном 
путу, трошкове коришћења сопственог возила и остале трошкове за 
службена путовања у иностранству. Предвиђена средства за наведене 
намене износе 260.000,00 динара.  
 
Извори финансирања за конто 4222 
 
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника             260.000,00 динара 
 
Економска класификација 423-Услуге по уговору–10.668.192,89 
динара 
 
Економска класификација 4231 - Административне услуге 
За трошкове превођења, секретарске, рачуноводствене и све остале 
административне услуге,  планирано је 1.008.000,00 динара. 
 
Извори финансирања за конто 4231 
01 00 Општи приходи и примања буџета                            900.000,00 динара 
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника              108.000,00 динара 
 
 
Економска класификација 4232 - Компјутерске услуге 
За компјутерске услуге, услуге израде софтвера, услуге одржавања 
рачунара, као и за све остале компјутерске услуге,  планирано је 60.000,00 
динара. 
 
Извори финансирања за конто 4232 
 
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                60.000,00 динара 
 
Економска класификација 4233 – Услуге образовања и усавршавања 
запослених 
За услуге образовања и усавршавања запослених и др. планирано је 
180.000,00 динара. 
  
Извори финансирања за конто 4233 
01 00 Општиприходии примања буџета                             120.000,00 динара 
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                60.000,00 динара 
 
Економска класификација 4234-Услуге информисања 
Услуге информисања се односе на услуге израде пропагандног материјала, 
штампање билтена, часописа, публикација, програмских књижица, плаката, 
као и других трошкова информисања јавности. Наведена средства се односе 
и на трошкове везане за објављивање тендера и информативних огласа, 
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медијске услуге радија, телевизије као и за све остале намене информисања. 
За наведене намене, планиран је износ од 300.000,00 динара. 
 
Извори финансирања за конто 4234 
01 00 Општи приходи и примања буџета                    180.000,00 динара 
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника          120.000,00 динара 
 
Економска класификација 4235-Стручне услуге 
За активност стручних услуга, односно правних лица - провајдера и њихових 
предавача и асистената за потребе одржавања обука које организује 
Едукативни центар, за накнаде члановима Управног и Надзорног одбора, за 
правне услуге, као и за све остале намене, планира се укупан износ од 
5.480.192,89 динара 
 
Извори финансирања за конто 4235 
01 00 Општи приходи и примања буџета                        4.480.192,89 динара 
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника            1.000.000,00 динара 
 
Економска класификација 4236-Услуге за домаћинство и угоститељство 
За трошкове услуга за домаћинство и угоститељство, у циљу реализације 
програмских активности Едукативног центра за обуке у професионалним и 
радним вештинама, планира се износ средстава од 3.250.000,00 динара. 
 
Извори финансирања за конто 4236 
01 00 Општи приходи и примања буџета                           350.000,00 динара 
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника           2.900.000,00 динара 
 
Економска класификација 4237-Репрезентација. 
За трошкове репрезентације, у циљу реализације програмских активности 
Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, 
планира се износ средстава од 270.000,00 динара. 
 
Извори финансирања за конто 4237 
01 00 Општи приходи и примања буџета                           110.000,00 динара 
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника               160.000,00 динара 
 
Економска класификација 4239-Остале опште услуге 
За остале опште услуге у циљу реализације активности Едукативног центра 
за обуке у професионалним и радним вештинама, планиран је износ од 
120.000,00 динара.  
 
Извори финансирања за конто 4239 
01 00 Општи приходи и примања буџета                      60.000,00 динара 
04 00 Сопствени приходи буџетских кoрисника                    60.000,00 динара
  
 
Економска класификација 424-Специјализоване услуге–300.000,00 
динара 
 
Економска класификација 4243 - Медицинске услуге 
За медицинске услуге у циљу реализације програмских активности 
Едукативног центра, планирано је 300.000,00 динара. Трошкови су везани за 
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систематске и санитарне прегледе полазника обука у организацији 
Едукативног центра. 
 
Извори финансирања за конто 4243    
01 00 Општи приходи и примања буџета                          150.000,00 динара 
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника              150.000,00 динара 
 
Економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање– 
1.880.000,00 динара 
 
Економска класификација 4251 – Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката у циљу реализације програмских активности Едукативног центра,  
планиране су у износу од 630.000,00 динара.  
 
Извори финансирања за конто 4251   
01 00 Општи приходи и примања буџета                         580.000,00 динара 
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                50.000,00 динара 
 
Економска класификација 4252–Текуће поправке и одржавање опреме  
За сервисирање радних машина, теретних и путничких возила и остале 
опреме за рад Едукативног центра, планирано је у износу од 1.250.000,00 
динара. 
 
Извори финансирања за конто 4252 
 
01 00 Општи приходи и примања буџета                    890.000,00 динара 
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника          360.000,00 динара 
 
Економска класификација 426-Материјал–3.452.000,00 динара 
 
Економска класификација 4261 – Административни материјал 
За набавку административног материјала (униформе и ХТЗ опрема), као и 
другог административног материјала у циљу реализације програмских 
активности Едукативног центра за обуке у професионалним и радним 
вештинама, планирано је 808.000,00 динара. 
 
Извори финансирања за конто 4261 
01 00 Општи приходи и примања буџета      324.000,00 динара 
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника             484.000,00 динара 
 
Економска класификација 4263–Материјал за образовање и усавршавање 
запослених 60.000,00 динара. 
За набавку материјала за образовање и усавршавање запослених, у циљу 
реализације програмских активности Едукативног центра, планирано је 
60.000,00 динара. 
 
Извори финансирања за конто 4263 
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                60.000,00 динара 
 
Економска класификација 4264 – Материјал за саобраћај 1.280.000,00 
динара 
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За набавку материјала за саобраћај (гориво за машине и др.), који је 
потребан за обуку полазника на радним машинама као и за остале трошкове 
материјала за саобраћај, у циљу реализације програмских активности 
Едукативног центра, планирано је 1.280.000,00 динара. 
 
Извори финансирања за конто 4264 
01 00 Општи приходи и примања буџета             1.160.000,00 динара 
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                120.000,00 динара 
 
Економска класификација 4266 – Материјал за образовање, културу и спорт 
540.000,00 динара 
За набаку материјала који ће се користити за обуке полазника и то: лим, 
цигле, цемент, песак, арматура и остали материјал за обуке, за образовање, 
културу и спорт, у циљу реализације програмских активности Едукативног 
центра, планирано је 540.000,00 динара. 
 
Извори финансирања за конто 4266 
01 00 Приходи из буџета                300.000,00 динара 
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника              240.000,00 динара 
 
Економска класификација 4268 – Материјал за одржавање хигијене и 
угоститељство 
За набаку материјала за одржавање хигијене и угоститељство, у циљу 
реализације програмских активности Едукативног центра за обуке у 
професионалним и радним вештинама, планирано је 460.000,00 динара. 
 
Извори финансирања за конто 4268 
01 00 Општи приходи и примања буџета               160.000,00 динара 
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника               300.000,00 динара 
 
Економска класификација 4269 – Материјал за посебне намене 
За набаку материјала за посебне намене, у циљу реализације програмских 
активности Едукативног центра за обуке у професионалним и радним 
вештинама, планирано је 304.000,00 динара. 
 
Извори финансирања за конто 4269 
01 00 Општи приходи и примања буџета                       204.000,00 динара 
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника               100.000,00 динара 
             
Економска класификација 444-Пратећи трошкови задуживања–
27.000,00 динара 
 
Економска класификација 4441 – Негативне курсне разлике 
За негативне курсне разлике и остале намене је планиран износ средстава 
од 2.000,00 динара. 
 
Извори финансирања за конто 4441 
01 00 Општи приходи и примања буџета                         1.000,00 динара 
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                1.000,00 динара 
 
Економска класификација 4442 – Kазне за кашњење  
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За казне за кашњење и остале намене је планиран износ средстава од 
25.000,00 динара. 
 
Извори финансирања за конто 4442 
01 00 Општи приходи и примања буџета                         5.000,00 динара 
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника              20.000,00 динара 
 
Економска класификација 462-Дотације међународним 
организацијама–30.000,00 динара 
 
Економска класификација 4621–Текуће дотације међународним 
оранизацијама-30.000,00 динара 
 
За исплату годишње чланарине Европској асоцијацији за образовање 
одраслих, чије је седиште у Бриселу, планиран је износ средстава од 
30.000,00 динара. 
 
Извори финансирања за конто 4261    
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника              30.000,00 динара 
 
Економска класификација 482-Порези, обавезне таксе, казне и 
пенали–380.000,00 динара 
Економска класификација 4821-Остали порези 
Планирана средства износе 310.000,00 динара и служе за измирење обавеза 
по основу пореза.  
 
Извори финансирања за конто 4821 
01 00 Општи приходи и примања буџета                    230.000,00 динара 
0400Сопствени приходи буџетских корисника              80.000,00 динара 
 
Економска класификација 4822-Обавезне таксе 
Планирана средства износе 70.000,00 динара и служе за измирење обавеза 
по основу  републичких, покрајинских, градских, судских, општинских и 
осталих такси.  
 
Извори финансирања за конто 4822 
01 00 Општи приходи и примања буџета                 30.000,00 динара 
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                40.000,00 динара 
 
Економска класификација 512-Машине и опрема-300.000,00 динара 
 
Економска класификација 5128-Опрема за јавну безбедност 
Планирана средства за опрему за јавну безбедност износе 300.000,00 динара 
и служе за набавку неопходне опреме за јавну безбедност Едукативног 
центра за обуке у професионалним и радним вештинама.  
 
Извори финансирања за конто 5128 
01 00 Општи приходи и примања буџета                      300.000,00 динара 

 
Правни основ за финансирање Едукативног центра за обуке у 
професионалним и радним вештинама, садржан је у Одлуци о оснивању 
Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови 
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Сад („Службени лист АП Војводине“, број 13/2010 и 5/2011), у Статуту 
Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама као и у 
Одлуци о Служби за реализацију програма развоја АП Војводине („Сл. лист 
АПВ“ 51/2014). 

  
Извори финансирања за програмску активност 08031002 
 
 

01 00 Општи приходи и примања 
буџета                                               

39.577.057,88 динара 

04 00 Сопствени приходи  
буџетских корисника                                                      

8.355.000,00 динара 
 

07 00 Трансфери од других 
нивоа власти                                                                           

188.000,00 динара 
 

УКУПНО за програмску 
активност 08031002 

48.120.057,88 динара 
 

 
ПРОГРАМ АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА 0803 

ПРОЈЕКАТ 5003 –„ИНОВАЦИЈСКИ И ТЕХНОЛОШКИ ЦЕНТАР ЗА 
МЕТАЛСКУ ИНДУСТРИЈУ“ –ITC MIND 

 
Функционална класификација-412-Општи послови по питању рада 
 

Назив 
пројекта 

Укупна вредност 
пројекта за цео 
период од марта 
2018.године до 
фебруара 
2020.године у 
ЕУР-има,са 
продужењем до 
29.09.2020.године 

Укупан буџет 
Едукативног 
центра за обуке 
у 
професионалним 
и радним 
вештинама, као 
партнера на 
Пројекту  у ЕУР-
има 

Планирана 
средстава за 
предфинансирање 
у 2020.години у 
динарима,  којa  
су одобрена из 
текуће буџетске 
резерве буџета 
АПВ за 
2018.годину а 
нису утрошена 

Средстава 
Европске 
уније 
пренета на 
рачун 
Едукативног 
центра у 
2018.години 
у динарима 
а нису 
утрошена и 
преносе се у 
2020..годину 

Иновацијски 
и 
технолошки 
центар за 
металску 
индустрију-
ITC MIND 

342.301,20 83.358,00 од 
којих 85% 
обезбеђује ЕУ 
(70.854,30)  а 
15% (12.503,70) 
обезбеђује 
Едукативни 
центар 

7.250.000.00 1.250.900,31 

 
           
Економска класификација 423-Услуге по уговору–1.122.400,31 динар 

 
Економска класификација 4235 - Стручне услуге 
За активност стручних услуга, односно правних лица-провајдера и њихових 
предавача и асистената, консултанских услуга као и за све остале намене, у 
циљу реализације ИПА Пројекта „Иновацијски и технолошки центар за 
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металску индустрију“-ИТЦ  МИНД, планира се укупан износ од 121.500,00 
динара. 

 
Извори финансирања за конто 4235   
         
15 00 Неутрошена средства  донација                          121.500,00 динара 
из ранијих година                 
 
Економска класификација 4236-Услуге за домаћинство и угоститељство 
За трошкове услуга за домаћинство и угоститељство, у циљу реализације 
ИПА Пројекта „Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију“-
ИТЦ МИНД, планира се укупан износ од 450.000,00 динара.  
 
Извори финансирања за конто 4236 
 
15 00 Неутрошена средства донација                             450.000,00 динара 
 из ранијих година                 
 
Економска класификација 4239 –Остале опште услуге 
За остале опште услуге у циљу реализације ИПА Пројекта „Иновацијски и 
технолошки центар за металску индустрију“-ИТЦ МИНД, планира се укупан 
износ од 550.900,31 динар. 
 
Извори финансирања за конто 4239 
 
13 00 Нераспоређени вишак прихода 
 из ранијих година                                                  125.000,00 динара   
         
15 00 Неутрошена средства донација                       425.900,31 динар 
 из претходних година                 
 
Економска класификација 426-Материјал–78.500,00 динара 
 
Економска класификација 4261 – Административни материјал 
За набавку административног материјала у циљу реализације ИПА Пројекта 
„Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију“-ИТЦ МИНД, 
планира се укупан износ од 78.500,00 динара.  
 
Извори финансирања за конто 4261 
 
15 00 Неутрошена средства донација                       78.500,00 динара 
 из ранијих година 
 
Економска класификација 512-Машине и опрема-175.000,00 динара 
 
Економска класификација 5122-Административна опрема 
 
За набавку административне опреме планирана средстава износе 175.000,00 
динара у циљу реализације ИПА Пројекта „Иновацијски и технолошки центар 
за металску индустрију“-ИТЦ МИНД.  
 
Извори финансирања за конто 5122 



 35 

 
15 00 Неутрошена средства донација  
из ранијих година                                                    175.000,00 динара 
 
Економска класификација-513-Остале некретнине и опрема-
7.125.000,00 динара 
 
Економска класификација-5131-Остале некретнине и опрема 
За остале некретнине и опрему, односно набавку симулатора за заваривање 
са пратећом опремом у циљу реализације ИПА Пројекта „Иновацијски и 
технолошки центар за металску индустрију“-ИТЦ МИНД, планира се укупан 
износ од 7.125.000,00 динара.  
 
Извори финансирања за конто 5131 
 
13 00 Нераспоређени вишак прихода  
из ранијих година                                                7.125.000,00 динара     
 
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ПРОЈЕКАТ ИТЦ МИНД-5003 
 
13 00 Нераспоређен вишак прихода                                7.250.000,00 
динара 
из ранијих година                                                         
15 00 Неутрошена средства донација                              1.250.900,31 
динара 
из ранијих година                                                                         
 
Укупно за Пројекат ИТЦ Минд                                       8.500.900,31 
динара 

 
 
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ПРОГРАМ 0803-АКТИВНА ПОЛИТИКА 
ЗАПОШЉАВАЊА 
Извори финансирања за главу 2102-Едукативни центар за обуке у 
професионалним и радним вештинама  
 
01 00 Општи приходи и примања буџета           39.577.057,88 динара 
 
0400Сопствени приходи буџетских корисника    8.355.000,00 динара
                                                             
07 00 Трансфери од других нивоа вл                    188.000,00 динара 
 
13 00 Нераспоређени вишак прихода 
 из ранијих година                                           7.250.000,00 динара 
 
15 00 Неутрошена средства донација          1.250.900,31 динара                        
 из ранијих година           
 
Укупно:                      56.620.958,19 динара 
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У циљу ефикаснијег пословања, Управни одбор је сагласан да овласти 
директора Едукативног центра за обуке у професионалним и радним 
вештинама, да захтев за измену распореда средстава по овом Финансијском 
плану, односно захтев за промену апропријације без сагласности Управног 
одбора, може поднети Покрајинском секретаријату за финансије, ради  
добијања одобрења, а преко Службе за реализацију програма  развоја АП 
Војводине, (Одлука о Служби за реализацију програма развоја АПВ, 
објављена у ,,Сл. лист АПВ“ 51/2014).'' 

 
 

Извори 
финансирања 
за раздео 21 

   

01 00 92.690.683,51  92.690.683,51 
04 00  10.995.000,00 10.995.000,00 
07 00  188.000,00      188.000,00 
13 00 7.250.000,00     7.250.000,00 
13 06  110.367,80       110.367,80 
15 00  1.321.536,65    1.321.536,65 
Укупно  99.940.683,51 12.614.904,45 112.555.587,96 

 
 

 
                                                                                в.д.директор 
                                                                              Дејан Авдаловић 
                                                            

 


