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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, 72/2019 и 

149/2020) и члана 9. Покрајинске скупштинске oдлуке о ребалансу буџета 

Аутономне покрајине Војводине за 2021.годину, („Сл. лист АП Војводине“, 

број: 38/2021), в. д. директор Службе за реализацију програма развоја 

Аутономне покрајине Војводине, донео је 14. септембра 2021.године 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 

 

 

 Службе за реализацију програма развоја Аутономне покрајине 

Војводине за 2021. годину 

 

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 2021. годину: 

 

 
 

 Приходни 

конто 

Износ у 

динарима 

Глава 2100 Служба за реализацију 
програма развоја АПВ 

 42.403.224,39 

01 00-Општи приходи и примања буџета   42.403.224,39 

Глава 2101 Информативни центар за 

пословну стандардизацију и сертификацију 

 24.494.228,94 
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Информативни центар за пословну 

стандардизацију и сертификацију 15091009 

 24.494.228,94 

01 00 –Општи приходи и примања буџета  22.834.535,87 

04 00-Сопствени приходи буџетских корисника 742331   1.488.000,00 

13 06-Нераспоређен вишак прихода из ранијих 
година-додатна средства 

321311      171.693,07 

Глава 2102 Едукативни центар за обуке у 
професионалним и радним вештинама 

 54.903.805,44 

Едукативни центар за обуке у 
професионалним и радним вештинама  

08031002 

 54.903.805,44 

01 00-Општи приходи и примања буџета   41.217.319,08 

04 00-Сопствени приходи буџетских корисника 742331   9.651.000,00 

07 00-Трансфери од других нивоа власти 733131   3.907.309,56 

13 06-Нераспоређен вишак прихода и примања 
из ранијих година-додатна средства 

321311     128.176,80 

УКУПНО за РАЗДЕО 21  121.801.258,77 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 21   

01 00-Општи приходи и примања буџета  106.455.079,34 

04 00-Сопствени приходи буџетских корисника 742331 11.139.000,00 

07 00-Текући трансфери од Републике у корист 
нивоа АП Војводине 

733131     757.309,56 

07 00-Текући трансфери од градова у корист 

нивоа АП Војводине 

733133   3.150.000,00 

13 06-Нерaсапоређен вишак прихода из ранијих 

година-додатана средстава 

321311      299.869,87 

 

 

 

 

 

 

I

I

ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА  

 

 

Распоред средстава у укупном износу од 121.801.258,77 динара је 

приказан у следећој табели :  

 

 

 

 

 

 



























 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Сходно члану 9. Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета 

АП Војводине за 2021.годину, („Сл. лист АП Војводине″, број:38/2021), 

висина планираних средстава из свих извора у разделу 21, Службе за 

реализацију програма развоја АП Војводине, износи 121.801.258,77 

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. 

 



 

 

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 



 

 

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 2021.години, остварење сопствених прихода у висини од 

1.488.000,00 динара.Висина планираних сопствених средстава је утврђена 

на основу висине остварења истих у 2020. години и могућности остварења у 

2021. години. 

 

Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама 

планира остварење сопствених прихода у 2021.години у износу од 

9.651.000,00 динара, узимајући у обзир висину остварења у 2020. години и 

могућност остварења истих у 2021.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 укупно 3.907.309,56 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 у износу од 757.309,56 

динара и  

-733133-Текући трансфери од града у корист нивоа АПВ, у износу од 

3.150.000,00 динара. 

 

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 реализацију програмске активности Информативног центра из 

извора 1306-Нераспоређен вишак прихода из ранијих година-додатна 

средства, у 2021.години је 171.693,07 динара.  

 

Правни основ за планирање средстава из извора 13 06 –Нераспоређен 

вишак прихода из ранијих година-додатна средства код Едукативног центра 

за обуке у професионалним и радним вештинама, представљају неутрошена 

средстава од повраћаја ПДВ-а по завршном рачуну у износу од 128.176,80 

динара. 

 

 

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 2021.години укупан износ средстава од 

66.897.453,33 динара и то: 

 

-извор-0100- општи приходи и примања  буџета -65.237.760,26 динара 

-извор-0400-сопствени приходи буџетских корисника-1.488.000,00 

динара 

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

средства-171.693,07 динара. 

 

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) –7.954.468,21 динар 

 

Економска класификација 4111- Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде).  

Средства за плате запослених, планирана су у износу од 7.954.468,21 

динар.  

  

Извори финансирања за конто 4111 

 

01 00 Општи приходи и примања  буџета      7.954.468,21  динар 

 

Економска класификација 412-Социјални доприноси на терет 

послодавца-1.324.418,95 динара 

 

Економска класификација 4121 - Допринос за пензијско и инвалидско 

осигурање 

Предвиђени укупан износ Доприноса за пензијско и инвалидско 

осигурање од 914.763,84 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           914.763,84 динара 

 

Економска класификација 4122 - Допринос за здравствено осигурање. 



 

 

Предвиђени укупан износ Доприноса за здравствено осигурање од 

409.655,11 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         409.655,11 динара 

 

Економска класификација 413-Накнаде у натури-112.834,83 

динара 

 

Економска класификација 4131 - Накнаде у натури 

Планирани износ од 112.834,83 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                   112.834,83 динара  

 

Економска класификација 414-Социјална давања запосленима-

114.000,00 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 112.000,00 динара. 

 

Извори финансирања за конто 4144 

 

01 00 Општи приходи и примања  буџета          112.000,00 динара  

 



 

 

Економска класификација 415-Накнаде трошкова за запослене-

25.716,21 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 25.716,21 

динара. 

 

Извори финансирања за конто 4151 

 

0100 Општи приходи и примања  буџета                25.716,21 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. 

Извори финансирања за конто 4219 

 

0100Општи приходи и примања буџета                     10.000,00 динара 

 

Економска класификација 422-Трошкови путовања-100.000,00 

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 

2021.годину су за наведене намене планирана средства  у износу од 

100.000,00 динара 

 

Извори финансирања за конто 4221 

 

01 00 Општи приходи и примања  буџета              100.000,00 динара 

 

Економска класификација 423-Услуге по уговору-3.796.050,10 

динара  

 

Економска класификација 4232 - Компјутерске услуге 

За компјутерске услуге, услуге израде софтвера, услуге одржавања 

рачунара, као и за све остале компјутерске услуге,  планирано је 88.000,00 

динара. 

 

Извори финансирања за конто 4232 

 

01 00 Општи приходи и примања  буџета          88.000,00 динара 

 

Економска класификација 4233 - Услуге образовања и усавршавања 

запослених 



 

 

Износ од 80.000,00 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          80.000,00 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 3.628.050,10 

динара.Средства у износу од 2.500.000,00 динара, у оквиру стручних услуга, 

су планирана за израду студије изводљивости за покретање агро бизнис 

инкубатора у Сремској Митровици, на основу Закључка Покрајинске владе 

127 Број:400-19/2021-01 од 18.августа 2021.године.Такође се, у оквиру 

намене стручних услуга, планира и финансирање спровођења поступка јавне 

набавке за одабир лица за израду студије изводљивости. 

Наведени износ средстава је неопходан за обављање послова из 

надлежности Службе.  

 

Извори финансирања за конто 4235 

 

01 00 Општи приходи и примања  буџета             3.628.050,10 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 482-Порези, обавезне таксе, казне и 

пенали-15.000,00 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 5.000,00 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          5.000,00 динара 

 

Економска класификација 4823-Новчане казне и пенали 

Планирана средства износе 5.000,00 динара и служе за измирење 

обавеза по основу новчаних казни.  

 

Извори финансирања за конто 4823 

 

0100Општиприходиипримањабуџета               5.000,00 динара 

 

Економска класификација 483-Новчане казне и пенали по 

решењу судова-5.000,00 динара 

 

Економска класификација 4831-Новчане казне и пенали по решењу 

судова  

За наведене намене је планиран износ од 5.000,00 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                      5.000,00 динара 

 

Економска класификација 485-Накнада штете за повреде или 

штету нанету од стране државних органа-160.000,00 динара 

 

Економска класификација 4851- Накнада штете за повреде или штету 

нанету од стране државних органа  

За наведене намене је планиран износ од 160.000,00 динара, пошто 

Служба треба да плати казну аутору уметничке слике, без чије сагласности 

је иста приказана на сајту Службе. 

 

Извори финансирања за конто 4851 

 

0100Општиприходиипримањабуџета                      160.000,00 динара 

 

Укупно за Програмску активност 1008-Администрација, стручна 

и техничка подршка-13.967.488,30 динара 

 

-извор 01 00- Општи приходи и примања  буџета -13.967.488,30 

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 

28.435.736,09 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 2021.годину. 

Планирана висина средстава у 2021.години за реализацију 

програмских активности Пословног инкубатора Суботица је 7.336.101,84 

динара, пошто је на основу Закључка Покрајинске владе 127 Број:400-

19/2021-01 од 18. августа 2021.године, опредељено додатних 500.000,00 

динара за  трошкове поправке (одржавања) возила у Пословном инкубатору 

Суботица, Пословног инкубатора Нови Сад је 10.776.776,97 динара, пошто је 

такође на основу Закључка Покрајинске владе 127 Број:400-19/2021-01 од 

18. августа 2021.године, опредељено за Пословни инкубатор Нови Сад, 

3.398.400,00 динара, за опремање 32 канцеларије у новом пословном 

простору Научно технолошког парка у Новом Саду, Пословног инкубатора 

Зрењанин је 7.277.773,87 динара и Пословног инкубатора Сента је 

3.045.083,41 динара.  

 

Извори финансирања за конто 4651 

 

0100-Општи приходи и примања  буџета      28.435.736,09 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 – 28.435.736,09 динара. 

 

Укупно за главу 2100-Служба за реализацију програма развоја 

Аутономне покрајине Војводине 

 

0100-Општи пpходи и примања буџета    42.403.224,39 динара 

 

 



 

 

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) –11.144.919,45 динара 

Економска класификација 4111- Плате, додаци и накнаде запослених 

Средства за плате запослених, планирана су у износу од 11.144.919,45 

динара. Део средстава за плате је одобрен на основу Закључка Покрајинске 
владе 127 број:400-19/2021-01 од 18.08.2021.године. 

 Извори финансирања за конто 4111 

0100 Општи приходи и примања буџета             11.144.919,45 динара 

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

запослене 

Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет 

послодавца – 1.855.629,09 динара 

Економска класификација 4121 - Допринос за пензијско и инвалидско 
осигурање 

Предвиђени износ од 1.281.665,74 динара, утврђен је у складу са 
прописаним доприносима на плате запослених који се обрачунавају на терет 

послодавца. Део средстава за допринос за пензијско и инвалидско 
осигурање је одобрен на основу Закључка Покрајинске владе 127 број:400-
19/2021-01 од 18.08.2021.године. 

  

Извори финансирања за конто 4121 

0100 Општи приходи и примања буџета                1.281.665,74 динара 

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

Економска класификација 4122 - Допринос за здравствено осигурање 

Предвиђен износ од 573.963,35 динара, утврђен је у складу са прописаном 

стопом доприноса за здравствено осигурање, која се обрачунава на бруто 
основицу плате. Део средстава за допринос за здравствено осигурање је 
одобрен на основу Закључка Покрајинске владе 127 број:400-19/2021-01 од 

18.08.2021.године. 

 

 

Извори финансирања за конто 4122 

01 00 Општи приходи и примања буџета     573.963,35 динара 

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



 

 

Економска класификасија 413 - Накнаде у натури – 145.356,21 

динара 

Економска класификација 4131 - Накнаде у натури 

Планирани износ од 145.356,21 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                          145.356,21 динар 

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

Економска класификасија 414 – Социјална давања запосленима – 
170.000,00 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 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника            50.000,00 динара 

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

Економска класификација 4143 - Отпремнине и помоћи 

Планирани износ од 60.000,00 динара намењен је за помоћ у случају смрти  
запосленог или члана уже породице, као и за друге намене. 

Извори финансирања за конто 4143 

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 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 – 
297.989,56 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 297.989,56 
динара. 

Извори финансирања за конто 4151 



 

 

01 00 Општи приходи и примања буџета 297.989,56 динара 

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

Економска класификација 416 - Награде запосленима и остали 
посебни расходи 161.000,00 динара 

Економска класификација  4161 - Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

За награде запосленима и остале посебне расходе, планирана су средстава 

за исплату јубиларних награда као и за накнаде чланова управног и 
надзорног одбора запослених у Информативном центру, у износу од 

161.000,00 динара. 

Извори финансирања за конто 4161 

0100 Општи приходи и примања буџета                     161.000,00 динара  

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

Економска класификација 421 – Стални трошкови 2.894.424,02 
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 57.424,02 динара. 

Извори финансирања за конто 4211 

01 00 Општи приходи и примања буџета                        37.424,02 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника               20.000,00 динара 

Економска класификација 4212 - Енергетске услуге 

Средства намењена за енергетске услуге, односно за трошкове електичне 
енергије, грејања, планирана су у висини од 450.000,00 динара. 

Извори финансирања за конто 4212 

01 00 Општи приходи и примања буџета                           430.000,00 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 350.000,00 динара.  

Извори финансирања за конто 4213 

01 00 Општи приходи и примања буџета                           320.000,00 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 340.000,00 динара  

Извори финансирања за конто 4214 

01 00 Општи приходи и примања буџета                         310.000,00 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 

100.000,00 динара  

Извори финансирања за конто 4215 

01 00 Општи приходи и примања буџета                           95.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                   5.000,00 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 
1.550.000,00 динара  

Извори финансирања за конто 4216 

01 00 Општи приходи и примања буџета                        1.500.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                   50.000,00 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 

04 00 Сопствена средства буџетских корисника                 2.000,00 динара 

Економска класификација 422 – Трошкови  путовања 824.697,38 

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  124.697,38 динара.  

Извори финансирања за конто 4221 

0100 Општи приходи и примања буџета                          84.697,38 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                40.000,00 динара 

Економска класификација 4229-Остали трошкови трнспорта 

На основу Закључка Покрајинске владе 127 Број:400-19/2021-01 од 18. 
августа 2021. године је опредељено за трошак селидбе Информативног 

центра за пословну стандардизацију и сертификацију на нову локацију 
700.000,00 динара, jер се просторије АД „Дневника“ реновирају.  

Извори финансирања за конто 4229 

0100 Општи приходи и примања буџета                           700.000,00 динара 

Економска класификација 423 – Услуге по уговору 3.570.040,16 

динара 

Економска класификација 4231 - Административне услуге 



 

 

За трошкове превођења, секретарске, рачуноводствене и све остале 

административне услуге,  планирано је 874.520,00 динара. 

 

Извори финансирања за конто 4231 

0100 Општи приходи и примања буџета                           790.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                 20.000,00 динара 

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година-    64.520,00 динара 

додатна средства                                                                                        

Економска класификација 4232 - Компјутерске услуге 

За компјутерске услуге, услуге израде софтвера, услуге одржавања 

рачунара, као и за све остале компјутерске услуге,  планирано је 120.000,00 
динара. 

Извори финансирања за конто 4232 

0100 Општи приходи и примања буџета                            100.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                20.000,00 динара 

Економска класификација 4233 - Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

Износ од 40.000,00 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                                 30.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                  10.000,00 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 600.000,00 динара. На основу Закључка 
Покрајинске владе од 18. августа 2021.године, 127 Број:400-19/2021-01, 
опредељено је 400.000,00 динара Информативном центру за пословну 

стнадрдизацију и сертификацију за трошкове информисања. 

Извори финансирања за конто 4234 

0100 Општи приходи и примања буџета                      600.000,00 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  



 

 

редовно 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 1.405.520,16 динара. 

Извори финансирања за конто 4235 

0100Општиприходиипримањабуџета                              1.335.520,16 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                70.000,00 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 40.000,00 динара. 

Извори финансирања за конто 4236 

0100 Општи приходи и примањабуџета                          20.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника             20.000,00 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 90.000,00 динара. 

Извори финансирања за конто 4237 

0100 Општи приходи и примања буџета                              60.000,00 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, 
планиран је износ од 400.000,00 динара. 

Извори финансирања за конто 4239 

0100 Општи приходи и примањабуџета                             300.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                100.000,00 динара 

Економска класификација 424– Специјализоване услуге 1.127.173,07 
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 2021. години бити организоване тематске 



 

 

трибинe, предавања, тренинзи и мотивационе радионице, у сарадњи са 

научно-истраживачким организацијама.  

За ову намену је планирано 700.000, 00 динара. 

Извори финансирања за конто 4242 

01 00 Општи приходи и примања буџета                     550.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника           150.000,00 динара 

 

Економска класификација 4249 – Остале специјализоване услуге 

За остале специјализоване услуге, у циљу реализације делатности 
Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију и у 

2021. 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 427.173,07 динара. 

Извори финансирања за конто 4249 

0100 Општи приходи и примања буџета                       270.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника             100.000,00 динара 

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година-     57.173,07 динара 

додатна средства                 

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање 
1.230.000,00 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 900.000,00 динара, на 
основу Закључка Покрајинске владе 127 Број:400-19/2021-01 од 18.августа 

2021.године. 

Извори финансирања за конто 4251 

0100 Општиприходиипримањабуџета                           900.000,00 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 330.000,00 динара. 

Извори финансирања за конто 4252 

0100Општи приходи и примања буџета                    200.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника          80.000,00 динара 

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година-  50.000,00 динара 

додатна средства      

Економска класификација 426 – Материјал 477.000,00 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 122.000,00 динара. 

Извори финансирања за конто 4261 

0100 Општи приходи и примањабуџета                              102.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                 20.000,00 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 

стандардизацију и сертификацију, планирано је 75.000,00 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                           55.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника            20.000,00 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 110.000,00 динара. Ова средства су намењена 

за набавку материјала за саобраћај. 

Извори финансирања за конто 4264 

01 00 Општи приходи и примања буџета                         50.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника              60.000,00 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 130.000,00 

динара. 

Извори финансирања за конто 4268 

0100 Општи приходи и примања буџета                      100.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника            30.000,00 динара 

Економска класификација 4269 – Материјали за посебне намене 

За трошкове набавке материјала за посебне намене, планирано је 40.000,00 
динара. 

Извори финансирања за конто 4269 

0100 Општи приходи и примања буџета                        30.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника              10.000,00 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 

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 

0400 Сопствени приходи буџетских корисника                     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 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                10.000,00 динара 

Економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу 
судова    100.000,00 динара 

Економска класификација 4831  -Новчане казне и пенали по решењу судова 

Планирана средства износе 100.000,00 динара и служе за измирење обавеза 
по основу  новчаних казни и пенала по решењу судова. 

Извори финансирања за конто 4831 

0400 Сопствени приходи буџетских корисника                   100.000,00 динара  

Економска класификација 512 – Машине и опрема 440.000,00 динара 

Економска класификација 5121 - Опрема за саобраћај 

Планирана средства износе 200.000,00 динара и служе за набавку 

саобраћајне опреме у оквиру делатности Информативног центра за пословну 
стандардизацију и сертификацију. 

Извори финансирања за конто 5121 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                  200.000,00 динара 

Економска класификација 5122 - Административна опрема  

Планирана средства износе 240.000,00 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                200.000,00 динара  

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                   40.000,00 динара 

 

Економска класификација 515 – Нематеријална имовина 20.000,00 
динара 

Економска класификација 5151 - Нематеријална имовина  

Планирана средства износе 20.000,00 динара и служе за набавку 
нематеријалне имовине у оквиру програмских активности Информативног 

центра за пословну стандардизацију и сертификацију. 

 

Извори финансирања за конто 5151 

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       22.834.535,87 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника    1.488.000,00 динара 

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 

-додатна средства                                             171.693,07 динара 

 

УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 15091009 24.494.228,94 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) – 16.913.591,67 динара, 16.646.124,93 динара из извора 01 

00-Општи приходи и примања буџета и 267.466,74 динара из извора 

07 00-Трансфери од других нивоа власти 

 

Економска класификација 4111- Плате, додаци и накнаде запослених 



 

 

Средства за плате запослених, планирана су у износу од 16.913.591,67 

динара, 16.646.124,93 динара из извора 01 00- Општи приходи и примања 

буџета и 267.466,74 динара из извора 07 00–Трансфери од других нивоа 

власти 

 

Извори финансирања за конто 4111 

01 00 Општи приходи и примања буџета           16.646.124,93 динара 

0700Трансфери од других нивоа власти                            267.466,74 динара 

 

Економска класификација 412-Социјални доприноси на терет 

послодавца –2.816.113,06 динара, 2.771.579,80 динара из извора 01 

00- Општи приходи и примања буџета и 44.533,26 динара из извора 

07 00-Трансфери од других нивоа власти 

 

Економска класификација 4121 - Допринос за пензијско и инвалидско 

осигурање 

Планирани износ од 1.945.063,07 динара утврђен је у складу са прописаним 

доприносима на плате запослених који се обрачунавају на терет послодавца 

и састоји се од 1.914.304,37 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 30.758,70 динара. 

  

Извори финансирања за конто 4121 

01 00 Општи приходи и примања буџета                        1.914.304,37 динара 

07 00 Трансфери од других нивоа власти                            30.758,70 динара 

 

Економска класификација 4122 - Допринос за здравствено осигурање. 

Предвиђен износ од 871.049,99 динара утврђен је у складу са прописаном 

стопом доприноса за здравствено осигурање, која се обрачунава на бруто 

основицу плате и састоји се од 857.275,43 динара из извора 01 00-Општи 

приходи и примања буџета и 13.744,56 динара из извора 07 00-Трансфери 

од других нивоа власти.  

 

Извори финансирања за конто 4122 

01 00 Општи приходи и примања буџета                   857.275,43 динара 

07 00 Трансфери од других нивоа власти                       13.774,56 динара 

 

Економска класификација 413-Накнаде у натури–119.640,00 динара 

 

Економска класификација 4131 - Накнаде у натури 

Планирани износ од 119.640,00 динара служиће првенствено за 

новогодишње пакетиће за децу запослених и за плаћање трошкова паркинга, 

као и за остале намене. 

 

Извори финансирања за конто 4131 

01 00 Општи приходи и примања буџета                 119.640,00 динара 

 

Економска класификација 414-Социјална давања запосленима –

180.000,00 динара 

 

Економска класификација 4141-Исплата накнада за време одусуствовања са 

посла на терет фондова-10.000,00 динара. 



 

 

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 50.000,00 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                    50.000,00 динара 

 

Економска класификација 4144-Помоћ у медицинском лечењу запосленог 

или члана уже породице и друге помоћи запосленом. 

Планиран је износ средстава од 120.000,00 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                  120.000,00 динара 

 

Економска класификација 415-Накнаде трошкова за запослене – 

927.418,29 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 927.418,29 

динара из извора 01 00- Општи приходи и примања буџета. 

 

Извори финансирања за конто 4151 

01 00 Општи приходи и примања буџета                927.418,29 динара 

 

Економска класификација 416-Награде запосленима и остали 

посебни расходи – 337.937,14 динара  

 

Економска класификација 4161 – Награде запосленима и остали посебни 

расходи 

У оквиру средстава награде запослених и осталих посебних расхода,  

планирана су средства за јубиларне награде запослених, за накнаде 

члановима управног и надзорног одбора, који су запослени у Едукативном 

центру, као и за друге намене, планиран је износ средстава у висини од 

337.937,14 динара из извора 01 00- Општи приходи и примања буџета. 

 

Извори финансирања за конто 4161 

01 00 Општи приходи и примања буџета                337.937,14 динара      

         

Економска класификација 421-Стални трошкови–9.525.800,00 динара 

и то 8.285.800,00 динара из извора 01 00-Општи приходи и примања 

буџета и 1.240.000,00 динара из извора 04 00-Сопствени приходи. 



 

 

 

Економска класификација 4211-Трошкови платног промета и банкарских 

услуга-140.000,00 динара 

Средства намењена за исплату трошкова платног промета и банкарских 

услуга, планирана су у висини од 140.000,00 динара. 

 

Извори финансирања за конто 4211 

01 00 Општи приходи и примања буџета                     90.000,00 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 2.900.000,00 динара  

 

Извори финансирања за конто 4212 

01 00 Општи приходи и примања буџета                 2.700.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника             200.000,00 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 3.187.800,00 динара. 

  

Извори финансирања за конто 4213 

01 00 Општи приходи и примања буџета                       2.427.800,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника              760.000,00 динара 

 

Економска класификација 4214 - Услуге комуникација 

За трошкове телефона, поште, трошкове интернета, услуге мобилне 

телефоније и осталих трошкова, планиран је износ од 813.000,00 динара  

 

Извори финансирања за конто 4214 

01 00 Општи приходи и примања буџета                717.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника               96.000,00 динара 

 

Економска класификација 4215 – Трошкови осигурања 

За трошкове осигурања као и осталих трошкова, планиран је износ од 

441.000,00 динара  

 

Извори финансирања за конто 4215 

01 00 Општи приходи и примања буџе                         421.000,00 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 1.990.000,00 

динара 

  

Извори финансирања за конто 4216 

01 00 Општи приходи и примања буџет                        1.900.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                 90.000,00 динара 

 

Економска класификација 4219 - Остали трошкови 



 

 

За остале трошкове планиран је износ од 54.000,00 динара. 

 

Извори финансирања за конто 4219 

01 00 Општи приходи и примања буџета                           30.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                24.000,00 динара 

 

Економска класификација 422-Трошкови путовања–260.000,00 

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 260.000,00 динара.  

 

Извори финансирања за конто 4221 

01 00 Општи приходи и примања буџета                 140.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника       120.000,00 динара 

 

 

Економска класификација 423-Услуге по уговору–15.648.128,48 

динара 

 

Економска класификација 4231 - Административне услуге 

За трошкове превођења, секретарске, рачуноводствене и све остале 

административне услуге,  планирано је 1.080.000,00 динара. 

 

Извори финансирања за конто 4231 

01 00 Општи приходи и примања буџета                         990.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                90.000,00 динара 

 

 

Економска класификација 4232 - Компјутерске услуге 

За компјутерске услуге, услуге израде софтвера, услуге одржавања 

рачунара, као и за све остале компјутерске услуге,  планирано је 282.000,00 

динара. 

 

Извори финансирања за конто 4232 

0100 Општи приходи и примања буџета                          162.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника               120.000,00 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, 

медијске услуге радија, телевизије као и за све остале намене информисања. 

За наведене намене, планиран је износ од 420.000,00 динара. 

 

Извори финансирања за конто 4234 

01 00 Општи приходи и примања буџета                    300.000,00 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 

11.826.128,48 динара 

 

Извори финансирања за конто 4235 

01 00 Општи приходи и примања буџета                        5.762.818,92 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника            3.450.000,00 динара 

07 00 Трансфери од других нивоа власти                     2.613.309,56 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 1.390.000,00 динара. 

 

Извори финансирања за конто 4236 

01 00 Општи приходи и примања буџета                           290.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника           1.100.000,00 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 230.000,00 динара. 

 

Извори финансирања за конто 4237 

01 00 Општи приходи и примања буџета                           110.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника               120.000,00 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 

240.000,00 динара.  

 

Извори финансирања за конто 4239 

01 00 Општи приходи и примања буџета                   120.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских кoрисника            120.000,00 динара  

 

Економска класификација 424-Специјализоване услуге–445.000,00 

динара 



 

 

 

Економска класификација 4243 - Медицинске услуге 

За медицинске услуге у циљу реализације програмских активности 

Едукативног центра, планирано је 445.000,00 динара. Трошкови су везани за 

систематске и санитарне прегледе полазника обука у организацији 

Едукативног центра. 

 

Извори финансирања за конто 4243    

01 00 Општи приходи и примања буџета                          200.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника              150.000,00 динара 

07 00 Трансфери од других нивоа власти                         95.000,00 динара 

 

Економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање– 

3.294.676,80 динара 

 

Економска класификација 4251 – Текуће поправке и одржавање зграда и 

објеката у циљу реализације програмских активности Едукативног центра,  

планиране су у износу од 1.128.176,80 динара.  

 

Извори финансирања за конто 4251   

01 00 Општи приходи и примања буџета                         500.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника               500.000,00 динара 

13 06 Нераспоређен вишак прихода и примања  

из ранијих година-додатна средства                              128.176,80 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 2.166.500,00 

динара. 

 

Извори финансирања за конто 4252 

 

01 00 Општи приходи и примања буџета                    1.182.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника             880.000,00 динара 

07 00 Трансфери од других нивоа власти                      104.500,00 динара 

 

Економска класификација 426-Материјал–3.718.500,00 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 752.000,00 динара. 

 

Извори финансирања за конто 4261 

01 00 Општи приходи и примања буџета      336.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника             160.000,00 динара 

07 00 Трансфери од других нивоа власти                      256.000,00 динара 

 

Економска класификација 4263–Материјал за образовање и усавршавање 

запослених 120.000,00 динара. 



 

 

За набавку материјала за образовање и усавршавање запослених, у циљу 

реализације програмских активности Едукативног центра, планирано је 

120.000,00 динара. 

 

Извори финансирања за конто 4263 

01 00 Општи приходи и примања буџета                          60.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                60.000,00 динара 

 

Економска класификација 4264 – Материјал за саобраћај 1.090.500,00 

динара 

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 1.090.500,00 динара. 

 

Извори финансирања за конто 4264 

01 00 Општи приходи и примања буџета                650.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                160.000,00 динара 

07 00 Трансфери од других нивоа власти                        280.500,00 динара 

 

Економска класификација 4266 – Материјал за образовање, културу и спорт 

650.000,00 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 650.000,00 динара. 

 

Извори финансирања за конто 4266 

01 00 Приходи из буџета                350.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника              240.000,00 динара 

07 00 Трансфери од других нивоа власти                      160.000,00 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 480.000,00 динара. 

 

Извори финансирања за конто 4268 

01 00 Општи приходи и примања буџета               240.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника               240.000,00 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 626.000,00 динара. 

 

Извори финансирања за конто 4269 

01 00 Општи приходи и примања буџета                       240.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника               300.000,00 динара 

07 00 Трансфери од других нивоа власти                         86.000,00 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  

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–420.000,00 динара 

Економска класификација 4821-Остали порези 

Планирана средства износе 200.000,00 динара и служе за измирење обавеза 

по основу пореза.  

 

Извори финансирања за конто 4821 

01 00 Општи приходи и примања буџета                    160.000,00 динара 

0400Сопствени приходи буџетских корисника               40.000,00 динара 

 

Економска класификација 4822-Обавезне таксе 

Планирана средства износе 220.000,00 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               190.000,00 динара 

 

Економска класификација 512-Машине и опрема-240.000,00 динара 



 

 

Економска класификација 5122-Администативна опрема  

Планирана средства за администартивну опрему износе 240.000,00 динара и 

служе за набавку неопходне администартивне опреме Едукативног центра за 

обуке у професионалним и радним вештинама.  

 

Извори финансирања за конто 5122 

04 00 Сопствени приходи буџетског корисника              240.000,00 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 

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                                               

41.217.319,08 динара 

04 00 Сопствени приходи  

буџетских корисника                                                      

9.651.000,00 динара 

 

07 00 Трансфери од других 

нивоа власти                                                                           

3.907.309,56 динара 

 

13 06 Нераспоређен вишак 

прихода и примања из ранијих 

година-додатна средства 

 128.176,80 динара 

УКУПНО за програмску 

активност 08031002 

54.903.805,44 динара 

 

 

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 00 106.455.079,34  106.455.079,34 

04 00  11.139.000,00   11.139.000,00 

07 00   3.907.309,56      3.907.309,56      

13 06     299.869,87         299.869,87       

Укупно  106.455.079,34 15.346.179,43 121.801.258,77 

 

 

                                                                                в.д.директор 

                                                                              Дејан Авдаловић                                         

 


