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1

На основу члана 12. Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета АП Војводине за
2014. годину („Сл. листАП Војводине, бр. 42/2014), покрајински секретар за међурегионалну
сарадњу и локалну самоуправу доноси

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА МЕЂУРЕГИОПНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
ЗА 2014. ГОДИНУ

Распоред додељених апропријација ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ
САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ за 2014. годину у износу од 368.357.693,10 динара:

I

ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА планирани су

у износу од 368.357.693,10 динара, и то:
01 00 Приходи из буџета

348.912.770,92 динара

0600 Донације од међународних организација

11.820.827,00 динара

Приходни конто 7321 Текуће донације од међународних организација
08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица –

166.710,27 динара

Приходни конто 7441 Добровољни трансфери од физичких и правних лица
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година

7.457.384,91 динара

Приходни конто 3117 Пренета неутрошена средства из ранијих година
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10:

II

368.357.693,10 динара

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
Распоред расхода и издатака у укупном износу од 368.357.693,10 динара приказан је у

следећој табели:

2

Извор
финансирања

Број позиције

Економска
класификација

Функционална
класификација

Активност
Глава

Раздео

10

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ
САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
110

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови
0388 411
4111

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

36.851.836,77

36.851.836,77

Плате, додаци и накнаде запослених

36.851.836,77

36.851.836,77

01 00 Приходи из буџета

0389 412
4121

36.851.836,77

36.851.836,77

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА

6.596.481,79

6.596.481,79

Допринос за пензијско и инвалидско осигурање

4.053.704,04

4.053.704,04

01 00 Приходи из буџета
4122

Допринос за здравствено осигурање
01 00 Приходи из буџета

4123

Допринос за незапосленост
01 00 Приходи из буџета

0390 413
4131

4141

4143

4144

0392 415
4151

4161

4211

276.388,78

Накнаде у натури

681.650,00

681.650,00

681.650,00

681.650,00

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
Исплата накнада за време одсуствовања с посла
на терет фондова
01 00 Приходи из буџета
Отпремнине и помоћи

700.000,00
400.000,00

400.000,00

400.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

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

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

2.686.350,00

2.686.350,00

Накнаде трошкова за запослене

2.686.350,00

2.686.350,00

2.686.350,00

2.686.350,00

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ
ПОСЕБНИ РАСХОДИ

80.000,00

80.000,00

Награде запосленима и остали посебни расходи

80.000,00

80.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
Трошкови платног промета и банкарских услуга

Услуге комуникација

Закуп имовине и опреме
01 00 Приходи из буџета

4219

700.000,00
400.000,00

01 00 Приходи из буџета

01 00 Приходи из буџета
4216

276.388,78

681.650,00

01 00 Приходи из буџета
4214

2.266.388,97

276.388,78
276.388,78

01 00 Приходи из буџета

0394 421

2.266.388,97

681.650,00

01 00 Приходи из буџета

0393 416

4.053.704,04
2.266.388,97

НАКНАДЕ У НАТУРИ

01 00 Приходи из буџета

0391 414

4.053.704,04
2.266.388,97

Остали трошкови
01 00 Приходи из буџета

80.000,00

80.000,00

655.500,00

655.500,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

375.500,00

375.500,00

375.500,00

375.500,00

240.000,00

240.000,00

240.000,00

240.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

Извор
финансирања

Број позиције

Економска
класификација

Функционална
класификација

Активност
Глава

Раздео

0395 422
4221

Назив

800.000,00

Трошкови службених путовања у земљи

800.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

32.232.620,00

32.232.620,00

250.000,00

250.000,00

Административне услуге
01 00 Приходи из буџета
Компјутерске услуге

4232

01 00 Приходи из буџета
Услуге образовања и усавршавања запослених

4233

01 00 Приходи из буџета
Услуге информисања

4234

01 00 Приходи из буџета
Стручне услуге

4235

01 00 Приходи из буџета
Репрезентација

4237

01 00 Приходи из буџета
Остале опште услуге

4239

01 00 Приходи из буџета
МАТЕРИЈАЛ

0397 426
4263

4441

4.002.620,00

4.002.620,00

4.002.620,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

10.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО
РЕШЕЊУ СУДОВА

50.000,00

50.000,00

Новчане казне и пенали по решењу судова

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

Новчане казне и пенали

01 00 Приходи из буџета

5151

27.050.000,00

4.002.620,00

Негативне курсне разлике

01 00 Приходи из буџета

0401 515

27.050.000,00

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Обавезне таксе

4831

250.000,00
27.050.000,00

584.500,00

01 00 Приходи из буџета

0400 483

250.000,00
27.050.000,00

584.500,00

Остали порези

4823

480.000,00
250.000,00

584.500,00

01 00 Приходи из буџета
4822

480.000,00
250.000,00

584.500,00

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И
ПЕНАЛИ

4821

250.000,00
480.000,00

584.500,00

01 00 Приходи из буџета

0399 482

250.000,00
480.000,00

584.500,00

Материјали за образовање и усавршавање
запослених
01 00 Приходи из буџета

0398 444

Укупно

800.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

4231

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

01 00 Приходи из буџета

0396 423

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих неутрошених
средстава

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

10.000,00

10.000,00

Нематеријална имовина

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

81.958.938,56

81.958.938,56

81.958.938,56

81.958.938,56

01 00 Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 110
01 00 Приходи из буџета

Укупно за функцију 110

Извор
финансирања

Број позиције

Економска
класификација

Функционална
класификација

Активност
Глава

Раздео

113

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

Спољни послови
0402 462
4621

ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

8.240.000,00

8.240.000,00

Текуће дотације међународним организацијама

8.240.000,00

8.240.000,00

8.240.000,00

8.240.000,00

8.240.000,00

8.240.000,00

8.240.000,00

8.240.000,00

01 00 Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 113
01 00 Приходи из буџета

Укупно за функцију 113

180

Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти
0403 422
4221

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

250.000,00

250.000,00

Трошкови службених путовања у земљи

250.000,00

250.000,00

01 00 Приходи из буџета

0404 423
4234

250.000,00

250.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

980.000,00

980.000,00

Услуге информисања

480.000,00

480.000,00

480.000,00

480.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ

62.200.000,00

62.200.000,00

Текући трансфери осталим нивоима власти

29.500.000,00

29.500.000,00

29.500.000,00

29.500.000,00

32.700.000,00

32.700.000,00

32.700.000,00

32.700.000,00

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

19.949.800,00

19.949.800,00

Дотације осталим непрофитним институцијама

19.949.800,00

19.949.800,00

19.949.800,00

19.949.800,00

83.379.800,00

83.379.800,00

83.379.800,00

83.379.800,00

151.168.032,36

151.168.032,36

104.090.252,00

104.090.252,00

104.090.252,00

104.090.252,00

47.077.780,36

47.077.780,36

47.077.780,36

47.077.780,36

147.668.032,36

147.668.032,36

101.190.252,00

101.190.252,00

101.190.252,00

101.190.252,00

46.477.780,36

46.477.780,36

46.477.780,36

46.477.780,36

147.668.032,36

147.668.032,36

01 00 Приходи из буџета
Стручне услуге

4235

01 00 Приходи из буџета

0405 463
4631

01 00 Приходи из буџета
Капитални трансфери осталим нивоима власти

4632

01 00 Приходи из буџета

0406 481
4819

01 00 Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 180
01 00 Приходи из буџета

Укупно за функцију 180

411

Општи економски и комерцијални послови
0407 465
1

1
2

2

4651
1
1
2
2

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Фонд "Европски послови" Аутономне Покрајине
Војводине

01 00 Приходи из буџета
Агенција за регионални развој АП Војводине доо

01 00 Приходи из буџета

Остале текуће дотације и трансфери
Фонд "Европски послови" Аутономне Покрајине
Војводине

01 00 Приходи из буџета
Агенција за регионални развој АП Војводине доо

01 00 Приходи из буџета

01 00 Приходи из буџета

Извор
финансирања

Број позиције

Економска
класификација

Функционална
класификација

Активност
Глава

Раздео

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

4652

Остале капиталне дотације и трансфери

3.500.000,00

3.500.000,00

1

Фонд "Европски послови" Аутономне Покрајине
Војводине

2.900.000,00

2.900.000,00

2.900.000,00

2.900.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

151.168.032,36

151.168.032,36

151.168.032,36

151.168.032,36

01 00 Приходи из буџета

1

Агенција за регионални развој АП Војводине доо

2

01 00 Приходи из буџета

2

01 00 Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 411
01 00 Приходи из буџета

Укупно за функцију 411

01

Развојни пројекти регионалне и међународне сарадње
411

Општи економски и комерцијални послови
0408 421
4211

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
Трошкови платног промета и банкарских услуга

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година
4214
Услуге комуникација
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година
4216
Закуп имовине и опреме
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
0409 422
4222

Трошкови службених путовања у иностранство

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
0410 423
4231

Административне услуге
01 00 Приходи из буџета

4232

Компјутерске услуге
01 00 Приходи из буџета

4234

Услуге информисања
01 00 Приходи из буџета

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година
4235
Стручне услуге
01 00 Приходи из буџета
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година
4237
Репрезентација
01 00 Приходи из буџета

0411 426
4261

3.550.000,00

240.000,00

240.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

5.957.384,91

9.507.384,91

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

480.000,00

1.000.000,00

480.000,00

1.370.000,00

1.480.000,00
480.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

4.957.384,91

6.327.384,91

1.370.000,00

1.370.000,00
4.957.384,91

450.000,00

4.957.384,91
450.000,00

450.000,00

450.000,00

МАТЕРИЈАЛ

200.000,00

200.000,00

Административни материјал

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

Извор
финансирања

Број позиције

Економска
класификација

Функционална
класификација

Активност
Глава

Раздео

0412 444
4441

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

50.000,00

50.000,00

Негативне курсне разлике

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих неутрошених
средстава

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
0413 481
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Дотације осталим непрофитним институцијама

4819

01 00 Приходи из буџета

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

0414 512

МАШИНЕ И ОПРЕМА

810.000,00

810.000,00

5122

Административна опрема

810.000,00

810.000,00

810.000,00

810.000,00

7.457.384,91

7.457.384,91

7.457.384,91

14.007.384,91

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

Извори финансирања за функцију 411
01 00 Приходи из буџета

6.550.000,00

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година
6.550.000,00

Укупно за функцију 411

6.550.000,00

Извори финансирања за активност Развојни пројекти регионалне и међународне сарадње
01 00 Приходи из буџета

6.550.000,00

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

Укупно за активност Развојни пројекти регионалне и међународне
сарадње

03

6.550.000,00

6.550.000,00
7.457.384,91

7.457.384,91

7.457.384,91

14.007.384,91

Преко Тисе
411

Општи економски и комерцијални послови
0415 421
4211

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

120.000,00

120.000,00

Трошкови платног промета и банкарских услуга

120.000,00

120.000,00

01 00 Приходи из буџета

0416 422
4222

120.000,00

120.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

108.000,00

108.000,00

Трошкови службених путовања у иностранство

108.000,00

108.000,00

108.000,00

108.000,00

15.912.000,00

15.912.000,00

1.320.000,00

1.320.000,00

01 00 Приходи из буџета
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

0417 423

Услуге информисања

4234

01 00 Приходи из буџета
Стручне услуге

4235

01 00 Приходи из буџета

0418 426
4261

1.320.000,00

1.320.000,00

14.592.000,00

14.592.000,00

14.592.000,00

14.592.000,00

МАТЕРИЈАЛ

192.000,00

192.000,00

Административни материјал

192.000,00

192.000,00

192.000,00

192.000,00

01 00 Приходи из буџета

0419 512

МАШИНЕ И ОПРЕМА

1.284.000,00

1.284.000,00

5122

Административна опрема

1.284.000,00

1.284.000,00

1.284.000,00

1.284.000,00

17.616.000,00

17.616.000,00

17.616.000,00

17.616.000,00

01 00 Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 411
01 00 Приходи из буџета

Укупно за функцију 411

Извор
финансирања

Број позиције

Економска
класификација

Функционална
класификација

Активност
Глава

Раздео

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

Извори финансирања за активност Преко Тисе
01 00 Приходи из буџета

Укупно за активност Преко Тисе

04

17.616.000,00

17.616.000,00

17.616.000,00

17.616.000,00

Летња академија АЕР-а
411

Општи економски и комерцијални послови
0420 421
4211

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

30.000,00

30.000,00

Трошкови платног промета и банкарских услуга

30.000,00

30.000,00

06 00 Донације од међународних организација
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

0421 423

Услуге информисања

4234

06 00 Донације од међународних организација
Стручне услуге

4235

06 00 Донације од међународних организација
08 00 Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
4237
Репрезентација
06 00 Донације од међународних организација

0422 426
4269

5122

30.000,00
11.407.537,27

939.396,90

939.396,90

939.396,90

939.396,90

9.233.173,91

9.233.173,91

9.066.463,64

9.066.463,64

166.710,27

166.710,27

1.234.966,46

1.234.966,46

1.234.966,46

1.234.966,46

МАТЕРИЈАЛ

50.000,00

50.000,00

Материјали за посебне намене

50.000,00

50.000,00

06 00 Донације од међународних организација

0423 512

30.000,00
11.407.537,27

50.000,00

50.000,00

МАШИНЕ И ОПРЕМА

500.000,00

500.000,00

Административна опрема

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

11.820.827,00

11.820.827,00

166.710,27

166.710,27

11.987.537,27

11.987.537,27

11.820.827,00

11.820.827,00

166.710,27

166.710,27

11.987.537,27

11.987.537,27

06 00 Донације од међународних организација

Извори финансирања за функцију 411
06 00 Донације од међународних организација
08 00 Добровољни трансфери од физичких и
правних лица

Укупно за функцију 411
Извори финансирања за активност Летња академија АЕР-а
06 00 Донације од међународних организација
08 00 Добровољни трансфери од физичких и
правних лица

Укупно за активност Летња академија АЕР-а

Извори финансирања за раздео 10
01 00 Приходи из буџета

348.912.770,92

06 00 Донације од међународних организација
08 00 Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10

348.912.770,92

348.912.770,92
11.820.827,00

11.820.827,00

166.710,27

166.710,27

7.457.384,91

7.457.384,91

19.444.922,18

368.357.693,10

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Чланом 12. Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне Покрајине
Војводине за 2014. годину („Службени лист АПВ“, број:42/2014) за Раздео 10 утврђени су следећи
приходи, примања и пренета неутрошена средства са распоредом расхода и издатака и то:

II

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
Распоред средстава из прихода из буџета - извор финансирања 01 00, Донације од

међународних организација - извор финансирања 06 00, добровољни трансфери од физичких и
правних лица – извор финансирања 08 00 и пренетих неутрошених средстава донација из
ранијих година – извор финансирања 15 00 у износу од 368.357.693,10 динара планиран је у
оквиру следећих функција:
ФУНКЦИЈА 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни
послови –
81.958.938,56 динара
01 00 Приходи из буџета
81.958.938,56 динара
ФУНКЦИЈА 113 Спољни послови –
01 00 Приходи из буџета
ФУНКЦИЈА 180 Трансфери
83.379.800,00 динара
01 00 Приходи из буџета

општег

8.240.000,00 динара
8.240.000,00 динара
карактера

између

различитих

нивоа

власти

83.379.800,00 динара

ФУНКЦИЈА 411 Општи економски и комерцијални послови
Фонд „Европски послови АП Војводине“
01 00 Приходи из буџета
Агенција за регионални развој АП Војводине доо
01 00 Приходи из буџета

151.168.032,36 динара
104.090.252,00 динара
104.090.252,00 динара
47.077.780,36 динара
47.077.780,36 динара

Активност 01 Развојни пројекти регионалне и међународне сарадње
01 00 Приходи из буџета
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година

14.007.384,91 динара
6.550.000,00 динара
7.457.384,91 динара

Активност 03 Преко Тисе
01 00 Приходи из буџета

17.616.000,00 динара
17.616.000,00 динара

Активност 04 Летња академија АЕР-а
0600 Донације од међународних организација

11.987.537,27 динара
11.820.827,00 динара

08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица
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166.710,27 динара

ФУНКЦИЈА 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни
послови
Распоред средстава из буџетских прихода у износу од 81.958.938,56 динара планиран је за
следеће расходе и издатке према економској класификацији:
ПОЗИЦИЈА 0388
411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), планирана су средства у износу од
36.851.836,77 динара
01 00 Приходи из буџета - 36.851.836,77 динара
4111 Плате, додаци и накнаде запослених планирани су у износу од 36.851.836,77 динара
01 00 Приходи из буџета - 36.851.836,77 динара
Расходи за плате, додатке и накнаде запослених планирани су према броју запослених.
ПОЗИЦИЈА 0389
412 – Социјални доприноси на терет послодавца, планирана су средства у износу од 6.596.481,79
динара
01 00 Приходи из буџета - 6.596.481,79 динара
4121 – Допринос за пензијско и инвалидско осигурање, планирана су средства у износу од
4.053.704,04 динара
01 00 Приходи из буџета - 4.053.704,04 динара
4122 – Допринос за здравствено осигурање, планирана су средства у износу од 2.266.388,97
динара
01 00 Приходи из буџета 2.266.388,97 динара
4123 – Допринос за незапосленост, планирана су средства у износу од 276.388,78 динара.
01 00 Приходи из буџета - 276.388,78 динара
ПОЗИЦИЈА 0390
413 - Накнаде у натури, планирана су средства у износу од 681.650,00 динара
01 00 Приходи из буџета - 681.650,00 динара
4131 - Накнаде у натури - планирана су средства у износу од 681.650,00 динара
01 00 Приходи из буџета - 681.650,00 динара
Средства су планирана за долазак на рад и одлазак са рада у градском, приградском и
међуградском саобраћају у виду месечне претплатне карте сходно члану 36. тачка 2. и 3.
Колективног уговора за органе АП Војводине и за исплату новогодишњих пакетића за децу
запослених узраста до 15. година, члан 41. Колективног уговора.
Седморо запослених се определило за куповину месечних маркица.
ПОЗИЦИЈА 0391
414 - Социјална давања запосленима, планирана су средстава у висини од 700.000,00 динара.
01 00 Приходи из буџета - 700.000,00 динара
4141 - Исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова (породиљско боловање
и боловање преко 30 дана), планирана су средства у износу од 400.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета
- 400.000,00 динара
4143 - Отпремнине и помоћи - планирана су средства у износу од 100.000,00 динара.
01 00 Приходи из буџета - 100.000,00 динара
Oва средства су планирана за исплату солидарне помоћи и помоћи у случају смрти запосленог или
члана уже породице сходно члану 43. и члану 44.а Kолективног уговора за органе АП Војводине.
4144 - Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице, планирана су средства
у висини од 200.000,00 динара.
01 00 Приходи из буџета - 200.000,00 динара
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Ова средства су планирана за исплату солидарне помоћи у медицинском лечењу запосленог или
члана уже породице, као и за побољшање социјално-материјалног положаја сходно члану 44.
Kолективног уговора за органе АП Војводине.
ПОЗИЦИЈА 0392
415 - Накнаде трошкова за запослене, планирана су средства у висини од 2.686.350,00 динара.
01 00 Приходи из буџета - 2.686.350,00 динара
4151 - Накнаде трошкова за запослене, исплата у готовини за превоз радника на посао и са посла
планирана су у износу од 2.686.350,00 динара.
01 00 Приходи из буџета - 2.686.350,00 динара
Средства су планирана за накнаде трошкова у складу са чланом 36. Kолективног уговора за
органе АП Војводине, а односе се на превоз на рад и с рада у градском, приградском и
међуградском саобраћају која се може вршити и исплатом у новцу у висини месечне претплатне
карте. Средства су планирана за запослене који су се определили да накнаде трошкова превоза
примају у новцу.
ПОЗИЦИЈА 0393
416 – Награде запосленима и остали посебни расходи, планирана су средства у висини од
80.000,00 динара.
01 00 Приходи из буџета
- 80.000,00 динара
4161 – Награде запосленима и остали посебни расходи, планирана су средства у висини од
80.000,00 динара.
01 00 Приходи из буџета
- 80.000,00 динара
Средства су планирана за исплату јубиларних награда за двоје запослених који ће стећи право на
исту у 2014. години.
ПОЗИЦИЈА 0394
421 - Стални трошкови, планирана су средства у висини од 655.500,00 динара
01 00 Приходи из буџета
- 655.500,00 динара
4211 - Трошкови платног промета и банкарских услуга, планирана су средства у висини од
20.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета - 20.000,00 динара
4214 - Услуге комуникација, средства су планирана у висини од 375.500,00 динара. 01 00 Приходи
из буџета
- 375.500,00 динара
У оквиру услуга комуникација, планирана су средства за трошкове телефона, интернета, закуп
хостинга за потребе хостовања интернет презентације Секретаријата и сл, као и остале услуге
комуникације и услуге поште и доставе.
4216 – Закуп имовине и опреме, планирана су средства у износу 240.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета - 240.000,00 динара
Средства су планирана за закуп осталог простора и закуп административне опреме.
4219 Остали трошкови – планирана су средства у износу 20.000,00 динара.
01 00 Приходи из буџета
- 20.000,00 динара
Средства су планирана за плаћање радио-телевизијске претплате (СББ) и осталих трошкова.
ПОЗИЦИЈА 0395
422 - Трошкови путовања, планирана су средства у висини од 800.000,00 динара.
01 00 Приходи из буџета
- 800.000,00 динара
4221 - трошкови службених путовања у земљи, планирана су средства у износу од 800.000,00
динара
01 00 Приходи из буџета
- 800.000,00 динара
5

Средства су планирана за трошкове дневница (исхране) на службеном путу, трошкове превоза
(авион, аутобус, воз и слично), трошкове смештаја и остале услуге службеног превоза. Средства су
планирана у складу са чланом 35. Kолективног уговора за органе АП Војводине и чланом 5.
Закона о раду. Планирана су два семинара - обуке за запослене који би се организовали ван Новог
Сада, па су за трошкове исхране, смештаја и остале трошкове планирана средства.
ПОЗИЦИЈА 0396
423 - Услуге по уговору, планирана су средства у висини од 32.232.620,00 динара.
01 00 Приходи из буџета
- 32.232.620,00 динара
4231 Административне услуге планиране су у износу од 250.000,00 динара.
01 00 Приходи из буџета
- 250.000,00 динара
Ова средства су планирана за услуге превођења, секретарске услуге и остале административне
услуге.
4232 Компјутерске услуге, планирана су средства у износу од 480.000,00 динара.
01 00 Приходи из буџета
- 480.000,00 динара
Средства су планирана за одржавање и надоградњу веб портала и остале компјутерске услуге.
4233 - Услуге образовања и усавршавања запослених, планирана су средства у износу од
250.000,00 динара.
01 00 Приходи из буџета
- 250.000,00 динара
Ова средства су планирана за образовање и усавршавање запослених, за котизације за семинаре,
стручна саветовања и учествовање на сајмовима, за чланарине (домаће), издатке за стручне
испите и остале издатке за стручно оспособљавање запослених. Правни основ садржан у члану 49.
Закона о раду којим се утврђује да је послодавац дужан да запосленом омогући образовање,
стручно оспособљавање и усавршавање за потребе посла.
4234 - Услуге информисања, планиране су у износу од 27.050.000,00 динара.
01 00 Приходи из буџета - 27.050.000,00 динара
Средства су планирана за услуге припреме и штампања информативног и едукативног материјала
намењеног свим грађанима о процесу ЕУ интеграција, промовисању АП Војводине на
међурегионалним манифестацијама; услуге информисања јавности и односи са јавношћу; услуге
рекламирања; објављивања тендера и информативних огласа; услуге припреме и израде аудио и
видео материјала за потребе Секретаријата, унапређење међурегионалне сарадње и процеса
придруживања ЕУ, информисање јавности о подршци из фондова ЕУ и друго; медијско праћење и
информисање јавности о раду Покрајинског секретаријата, реализацији пројеката прекограничне
сарадње, као и активностима локалних и покрајинских институција, органа и установа као и
пројеката који се финансирају или суфинансирају из ЕУ фондова, а у којима као апликанти
учествују институције, органи, организације из АП Војводине,
упознавање јавности о
инструментима за предприступну помоћ ЕУ, спровођење јавне расправе и промовисање Програма
развоја АП Војводине за период 2014-2020 и друго.
4235 - Стручне услуге, планиране су у износу од 4.002.620,00 динара.
01 00 Приходи из буџета - 4.002.620,00 динара
Средства су планирана за остале стручне услуге - организовање скупова, семинара, округлих
столова, предавања и друго на тему регионалног развоја, коришћења фондова ЕУ и друго; услуге
прес клипинга. Део средстава планиран је и за услуге праћења одређених тема у медијима и
друго. Средства су планирана и за припрему плана за јачање капацитета органа покрајинске
управе, координисану сарадњу са републичким институцијама и добро управљање у области
планирања и коришћења европских фондова, донација и других облика развојне помоћи,
истраживање јавног мњења, стручна подршка раду радне групе за пројекте ЕУ, радне групе за
сарадњу са ЕУ и припрема чланова радних група за преговарање и лобирање у процесу
приступања Србије ЕУ.
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Средства су планирана и за услуге ангажовања предавача на семинару-обуци (два)- годишње
оперативно планирање и програмско буџетирање; за избор сертификационе куће за увођење
система управљања квалитетом – ISO 9001:2008 у покрајинској управи IWA4; консултантске услуге
у области координације јавних политика и програмског буџетирања и друге услуге.
4237 Репрезентација, планирана су средства у износу од 100.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета
- 100.000,00 динара
Средства су планирана за трошкове репрезентације.
4239 Остале опште услуге, планирана су средства у износу од 100.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета - 100.000,00 динара
Средства су планирана за остале опште услуге.
ПОЗИЦИЈА 0397
426 - Mатеријал, планирана су средства у висини од 584.500,00 динара.
01 00 Приходи из буџета
- 584.500,00 динара
4263 - Материјал за образовање и усавршавање запослених, планирана су средства у износу од
584.500,00 динара.
01 00 Приходи из буџета - 584.500,00 динара
Средства ће се користити за набавку стручне литературе за редовне потребе запослених и то:
«Службени гласник РС», „Службени лист АПВ“, «Параграф нет», Саветник-часопис за буџетски
систем, Привредни саветник и друга повремена литература, као и дневних новина и литературе
за образовање запослених, као и материјала за образовање.
ПОЗИЦИЈА 0398
444 Пратећи трошкови задуживања – планирана су средства у износу од 20.000,00 динара.
01 00 Приходи из буџета
- 20.000,00 динара
4441 Негативне курсне разлике планиране су у износу од 20.000,00 динара.
01 00 Приходи из буџета - 20.000,00 динара
ПОЗИЦИЈА 0399
482 - Порези, обавезне таксе, казне и пенали, планирана су средства у висини од 10.000,00
динара.
01 00 Приходи из буџета
- 10.000,00 динара
4821 - Остали порези, планирана су средства у висини од 5.000,00 динара.
01 00 Приходи из буџета
- 5.000,00 динара
4822 - Обавезне таксе, планирана су средства у висини од 4.000,00 динара.
01 00 Приходи из буџета
- 4.000,00 динара
4823 - Новчане казне и пенали, планирана су средства у висини од 1.000,00 динара.
01 00 Приходи из буџета – 1.000,00 динара
ПОЗИЦИЈА 0400
483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, планирана су средства у висини од 50.000,00
динара.
01 00 Приходи из буџета
- 50.000,00 динара
4831 - Новчане казне и пенали по решењу судова у износу од 50.000,00 динара.
01 00 Приходи из буџета - 50.000,00 динара
ПОЗИЦИЈА 0401
515 Нематеријална имовина, планирана су средства у висини од 10.000,00 динара.
01 00 Приходи из буџета
- 10.000,00 динара
5151 – Нематеријална имовина у износу од 10.000,00 динара.
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01 00 Приходи из буџета - 10.000,00 динара
У складу са Закључком Покрајинске владе број:46-707/2014 од 24. септембра 2014. године којим
се задужују директни корисници буџетских средстава АП Војводине да од 01.01.2015. године
самостално обављају послове евидентирања основних средстава у својим помоћним књигама,
планирана је набавка софтвера за те намене.

ФУНКЦИЈА 113 - СПОЉНИ ПОСЛОВИ
ПОЗИЦИЈА 0402
462 Дотације међународним организацијама - планирана су средства у износу од 8.240.000,00
динара
01 00 Приходи из буџета
- 8.240.000,00 динара
4621 Текуће дотације међународним организацијама, планирана су средства у износу од
8.240.000,00 динара.
01 00 Приходи из буџета – 8.240.000,00 динара
Средства су планирана за следеће намене:
1. Скупштини европских регија, на име трошкова годишње чланарине за 2014. годину и за чланство
у Скупштини Европских Регија а у складу са Одлуком Генералне скупштине и радним програмом за
2014. годину који се искључиво финансира путем чланарина. За 2013. годину чланарина је плаћена у
износу од 17.975,97 евра, односно у динарској противвредности од 2.157.116,00 динара (процењена
вредност за 1 евро 120,00 динара). За 2014. годину планирана су средства у износу од 2.300.000,00
динара.
2. ДКМТ Друштву за остваривање општег интереса, Мађарска, на име обезбеђења средстава за
вршење делатности за период од 01. априла 2014. године до 31. марта 2015. године на основу
Уговора о оснивању јавног друштва ДКМТ где је превиђено да се делатност друштва искључиво
финансира путем уплата чланарина потписница Уговора.
Буџет Друштва ДКМТ предвиђа покриће следећих трошкова: лична примања, доприноси који терете
послодавца, материјални тошкови (комуналије, телефон, интернет, канцеларијска закупнина,
канцеларијски материјал, књиге, часописе, трошкови одржавања скупова, издаци за текуће
пословање, репрезентација, службена путовања у земљи и иностранству, књиговодствене и
ревизорске услуге, чланарине, банковни трошкови, правно саветовање и сл.) и резерве због разлике
у курсу.
За 2013. годину чланарина је плаћена у износу од 36.642,00 ЕВРА, односно у динарској
противвредности од 4.397.040,00 динара (процењена вредност за 1 евро 120,00 динара). За 2014.
годину планирана су средства у износу 4.500.000,00 динара
3. ЛЕТЊА ШКОЛА АЕР - Скупштина АП Војводине је нови члан Организационог одбора Летње школе
Скупштине европских регија, која је 2013. године одржава у Нићепингу, Шведска у периоду од 19.-24.
августа текуће године. Домаћин летње школе 2014. године је Скупштина АП Војводине, па је из тог
разлога планирана чланарина за 2014. годину у износу од 12.000,00 евра, односно у динарској
противвредности 1.440.000,00 динара (1 евро=120,00 динара).
ФУНКЦИЈА 180 Трансфери општег карактера
између различитих
нивоа власти
Планирана су средства у укупном износу од 83.379.800,00 динара
Правни основ:
•
Члан 38. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Сл. лист АПВ», бр.
37/2014)
• Устав Републике Србије (у даљем тексту: Устав) посебну пажњу је посветио
регионалном развоју, обавези државе да се стара о равномерном регионалном
развоју (члан 94), пре свега, о развоју недовољно развијених подручја.
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•
•
•
•
•
•

Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне
самоуправе за 2011. годину(„Сл. гласник РС“, 69/2011)
Закон о регионалном развоју („Сл. гласник РС“, 51/2009 и 30/2010)
У члану 20. Став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.
129/2007) у коме је утврђено да општина доноси програме и спроводи пројекте
локалног економског развоја
У члану 20. Став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.
129/2007) у коме је утврђено да општина утврђује и обезбеђује обављање и развој
комуналних делатности
Закључак Владе (Извршног већа) АПВ број:016-00039/2009, од 15 јула 2009. године,
који се односи на издвајање приоритета из усвојених локалних стратешких планова
ради пружања подршке за њихову реализацију
Закључак Владе АП Војводине број 016-00012/2010 од 14.јула 2010 године који се
односи на подршку реализацији приоритета из стратешких планова који доприносе
уједначавању степена развијености општина

ПОЗИЦИЈА 0403
422 Трошкови путовања - планирана су средства у висини од 250.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета
- 250.000,00 динара
4221 Трошкови службених путовања у земљи – планирана су средства у висини од 250.000,00
динара
01 00 Приходи из буџета – 250.000,00 динара
ПОЗИЦИЈА 0404
423 Услуге по уговору – планирана су средства у висини од 980.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета
- 980.000,00 динара
4234 Услуге информисања - планирана су средства у висини од 480.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета – 480.000,00 динара
Средства су планирана за услуге објављивања тендера и других информативних огласа.
4235 Стручне услуге – планирана су средства у висини од 500.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета – 500.000,00 динара
Средства за стручне услуге планирана су за организовање округлих столова, предавања и друго на
тему локалне и месне самоуправе и међуопштинске сарадње; надзора над законитошћу рада и
аката органа јлс и примене закона о локалној самоуправи и друго. Средства су планирана и за
припрему плана за јачање капацитета органа покрајинске управе, координисању сарадњу са
републичким институцијама и добро управљање у процесу преговарања и приступања ЕУ,
јачање мултисекторске сарадње у области планирања и коришћења европских фондова,
донација и других облика развојне помоћи, стручна подршка раду радне групе за пројекте ЕУ,
радне групе за сарадњу са ЕУ и припрема чланова радних група за преговарање и лобирање у
процесу приступања Србије ЕУ, оснаживање за презентовање интереса АП Војводине.

ПОЗИЦИЈА 0405
463 Трансфери осталим нивоима власти , планирана су средства у износу од 62.200.000,00
динара
01 00 Приходи из буџета
- 62.200.000,00 динара
4631
Текући трансфери осталим нивоима власти – планирана су средства у износу од
29.500.000,00 динара
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01 00 Приходи из буџета - 29.500.000,00 динара
* За суфинансирање дела трошкова организације традиционалног сусрета чланица ДКМТ на
територији општине Нови Кнежевац планирана су средства у износу од 500.000,00 динара.
* Из средстава текуће буџетске резерве одобрена су средства у укупном износу од 2.200.000,00
динара.
* Из средстава сталне буџетске резерве одобрена су средства у укупном износу од 1.800.000,00
динара.
I ПРОГРАМ
Унапређење радних и управљачких процеса у ЈЛС
За реализацију програма Секретаријат ће средства јединицама локалне самоуправе доделити
путем јавног конкурса.
ЦИЉ
Обезбеђивање одговарајућих смерница и подршке у унапређењу услуга које ЈЛС пружају
грађанима и привреди, као и подршку у одговарању на изазове у процесу децентрализације.
АКТИВНОСТИ
• Успостављање нових и даљи развој постојећих услужних центара за грађане у органима
ЈЛС,
• Побољшање комуникације грађана и локалне самоуправе у области комуналне делатности
• Разраду механизама за ефикасно учешће грађана у управљању пословима у јавном
сектору
• Унапређење организације и функционисања ЈЛС кроз примену одговарајућих
инструмената и примену најбоље праксе у вези модела организовања и управљања у ЈЛС
РЕЗУЛТАТИ
• Основани или унапређени услужни центри у ЈЛС
• Успостављен систем за ефикасно управљање у области комуналних делатности
• Побољшано учешће грађана путем повезивања јавног, невладиног и приватног сектора у
управљању јавним пословима и креирању нових услуга на локалном нивоу
• Ефикасније и ефективније управљање административним процесима у ЈЛС
Планирана су средства у износу од 14.000.000,00 динара.
II ПРОГРАМ
Унапређење израде и спровођења ефикасних локалних и регионалних јавних политика
ЦИЉ
Инвестирање у јачање (или изградњу) институционалног оквира неопходног за постизање
задовољавајућег нивоа координације и делотворности јавних политика.
АКТИВНОСТИ
• Стварање услова за унапређење процеса стратешког и оперативног планирања као и
отпочињање процеса оперативног буџетирања
• Креирање институционалног оквира за развој локалне заједнице
• Допринос ефикаснијем управљању домаћим и међународним фондовима и усвојеним
стратегијама
РЕЗУЛТАТИ
• Усвојена нова или ревидирана постојећа стратешка документа
• Формиране Канцеларије за локални економски развој
• Унапређени услови за пословање у ЈЛС
• Примењена нова ИКТ решења за управљање пројектима и праћење реализације стратегија
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•

Успостављен систем праћења реализације и ефеката пројеката ЈЛС финансирани
средствима Владе АП Војводине
Планирана су средства у износу од 11.000.000,00 динара.
4632 Капитални трансфери, планирана су средства у износу од 32.700.000,00 динара.
01 00 Приходи из буџета

- 32.700.000,00 динара

* Из средстава текуће буџетске резерве одобрена су средства у укупном износу 6.700.000,00
динара.
Средства у оквиру капиталних трансфера планирана су за реализацију два програма: Унапређење
радних и управљачких процеса у ЈЛС и Унапређење израде и спровођења ефикасних локалних
и регионалних јавних политика.
У оквиру програма Унапређење радних и управљачких процеса у ЈЛС циљ је обезбеђивање
одговарајућих смерница и подршке у унапређењу услуга које ЈЛС пружају грађанима и привреди,
као и подршку у одговарању на изазове у процесу децентрализације. Резултати су: основани или
унапређени услужни центри у ЈЛС, успостављен систем за ефикасно управљање у области
комуналних делатности, као и побољшано учешће грађана путем повезивања јавног, невладиног и
приватног сектора у управљању јавним пословима и креирању нових услуга на локалном нивоу.
Планирана су средства у износу од 14.000.000,00 динара.
У оквиру програма Унапређење израде и спровођења ефикасних локалних и регионалних јавних
политика циљ је инвестирање у јачање (или изградњу) институционалног оквира неопходног за
постизање задовољавајућег нивоа координације и делотворности јавних политика.
Резултати су: усвојена нова или ревидирана постојећа стратешка документа, формиране
Канцеларије за локални економски развој, унапређени услови за пословање у ЈЛС, примењена
нова ИКТ решења за управљање пројектима и праћење реализације стратегија, успостављен
систем праћења реализације и ефеката пројеката ЈЛС финансирани средствима Владе АП
Војводине.
Планирана су средства у износу од 12.000.000,00 динара.

ПОЗИЦИЈА 0406
481 Дотације невладиним организацијама, планирана су средства у износу од 19.949.800,00
динара
01 00 Приходи из буџета - 19.949.800,00 динара
4819 Дотације осталим непрофитним институцијама - 19.949.800,00 динара
01 00 Приходи из буџета - 19.949.800,00 динара
* Из средстава текуће буџетске резерве одобрена су средства у укупном износу од 5.874.800,00
динара.
* Из средстава сталне буџетске резерве одобрена су средства у укупном износу од 75.000,00
динара.
Средства у износу од 8.000.000,00 динара планирају се за развој цивилног друштва и јачање
процеса интеграције јавне управе, цивилног сектора и грађана. Циљ је унапређење квалитета у
пружању јавних услуга, као и унапређење сарадње јавне управе, пословног и цивилног сектора и
грађана за промоцију важности придруживању ЕУ и дељења заједничких вредности, а циљ је да
се што већи број људи директно упозна са основним принципима и вредностима ЕУ путем
реализације пројекта.
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Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у оквиру своје
делатности прати примену прописа о непосредном учешћу грађана у остваривању локалне
самоуправе, усклађује и подстиче сарадњу АП Војводине и јединица локалне самоуправе на њеној
територији; прати и анализира стања у области локалне самоуправе и на основу утврђеног пружа
стручну помоћ јединицама локалне самоуправе и подржава мере у области изградње система
локалне самоуправе, међуопштинског повезивања, уједначавања капацитета и модернизације
рада локалне администрације.
Удружења грађана могу на локалном нивоу значајно да допринесу развоју демократије,
поштовању људских права и у најширем смислу побољшању квалитета живота грађана. Цивилно
друштво има кључну улогу у остваривању партиципативне демократије, то јест учешћа јавности у
доношењу одлука, као једног од основних демократских начела на којима се заснива Европска
унија. Закон о локалној самоуправи дефинише право грађана да управљају јавним пословима од
непосредног, заједничког и општег интереса за локално становништво непосредно или преко
слободно изабраних представника.
ПРОЈЕКАТ
Увођење иновација у начину на који се промовишу локални и регионални потенцијали
За реализацију овог пројекта планирана су средства у износу од 5.000.000,00 динара
Стварање повољних услова за пословање и инвестирање кроз спровођење програма
цертификације општина са повољним пословним окружењем (БФЦ програм) имаће за резултат
виши степен сарадње јавног и приватног сектора, локалних, покрајинских и републичких власти. у
циљу јачања капацитета локалних самоуправа за промоцију и привлачење инвестиција у АП
Војводини.
ЦИЉ
Подизање капацитета локалних самоуправа и стварање повољног амбијента за пословање
Активности
- Селекција приоритетних јединица локалне самоуправе за програм цертификације
општина са повољним окружењем (БФЦ стандард),
- Укључивање Секретаријата у релевантна национална и регионална тела за БФЦ
стандард,
- Промоција БФЦ програма на националном и регионалном нивоу,
- Додела цертификата и промоција цертификованих војвођанских локалних самоуправа
ПРОЈЕКАТ Унапређење информисања о ЕУ и о различитим аспектима европских интеграција
Медији и цивилно друштво играју важну улогу у процесу европских интеграција и схватање
концепта регионалног развоја. Ова улога има политички аспект (мобилизација грађана за
европске вредности, промовисање предности европских интеграција, регионализма итд) и
економско-институционални аспект (јачање капацитета за оптимално коришћење расположивих
ЕУ фондова). Сарадња цивилног друштва, јавног и приватног сектора је од посебног значаја у
процесу европских интеграција, јачања демократије, поштовања људских права, развоја социјалне
кохезије, борби против корупције и сл.
ЦИЉ
Приближавање идеје и процедура европских интеграција и регионализма грађанима Војводине
Активности
- радионице за представнике медија
- радионице за представнике цивилног друштва
- припрема едукативног материјала
За реализацију овог пројекта планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара
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Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови
У оквиру функционалне класификације 411 Општи економски и комерцијални послови, планирана
су средства у укупном износу од 151.168.032,36 динара.
ПОЗИЦИЈА 0407
465 Остале дотације и трансфери, планирана су средства у износу од 151.168.032,36 динара и то
465 Фонд „Европски послови“ Аутономне Покрајине Војводине, планирана су средства у
укупном износу од 104.090.252,00 динара
01 00 Приходи из буџета – 104.090.252,00 динара
465 Агенција за регионални развој АП Војводине доо, планирана су средства у укупном износу
од 47.077.780,36 динара.
01 00 Приходи из буџета – 47.077.780,36 динара
4651 Остале текуће дотације и трансфери - планирана су средства у износу од 147.668.032,36
динара
Фонд „Европски послови“ Аутономне Покрајине Војводине, планирана су средства у износу од
101.190.252,00 динара
01 00 Приходи из буџета – 101.190.252,00 динара
Средства су планирана за редовне активности Фонда „Европски послови“ Аутономне Покрајине
Војводине.
Агенција за регионални развој АП Војводине доо, планирана су средства у укупном износу од
46.477.780,36 динара.
01 00 Приходи из буџета - 46.477.780,36 динара
01 00 Приходи из буџета – 147.668.032,36 динара.
4652 Остале капиталне дотације и трансфери - планирана су средства у износу од 3.500.000,00
динара
Фонд „Европски послови“ Аутономне Покрајине Војводине, планирана су средства у износу од
2.900.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета – 2.900.000,00 динара
Средства су планирана за набавку опреме.
Агенција за регионални развој АП Војводине доо, планирана су средства у укупном износу од
600.000,00 динара.
01 00 Приходи из буџета – 600.000,00 динара
Средства су планирана за набавку опреме.
01 00 Приходи из буџета – 3.500.000,00 динара.
Активност 01 Развојни пројекти регионалне и међународне сарадње
У оквиру Активности 1 планирана су два програма и то: Програм међурегионалне сарадње и
учешћа у процесу европских интеграција и II ПРОГРАМ Систем еКонкурсиЕУ - праћење конкурса
ЕУ за доделу средстава.
За реализацију Активности 1 планирана су средства у укупном износу од 14.007.384,91 динара из
следећих извора финансирања:
01 00 Приходи из буџета – 6.550.000,00 динара и
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година 7.457.384,91 динара.
ПРОГРАМ МЕЂУРЕГИОНАЛНЕ САРАДЊЕ И УЧЕШЋА У ПРОЦЕСУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА
Правни основ: Устав Републике Србије, (члан 181.), Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС“ бр. 129/2007. чл. 79 став 1.), Закон о регионалном развоју („Сл.гласник РС“ бр 51/2009 и
30/2010, чл. 45. алинеја 10. и 11. и члан 48.), Статут Аутономне Покрајине Војводине, („Сл. лист
АПВ“ 17/09, члан 16, и чл. 48. алинеја 15), Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине
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Војводине („Сл. гласник РС“ 99/2009. члан 3.), Одлука Уставног суда број: IУз-353/2009 од 13. јула
2009. године („Сл. гласник РС“, бр. 67/2012-Уставни суд), Покрајинска скупштинска одлука о
покрајинској управи (Сл. лист АПВ, бр. 37/2014, чл. 37 и 45.)
ЦИЉ :
Подизање институционалних и административних капацитета покрајинске управе за ЕУ
интеграције и међурегионалну сарадњу
ПРОЈЕКТИ:
1.
ПРОЈЕКАТ Координација и промовисање сарадње органа покрајинске управе и органа
локалне самоуправе у области остваривања међурегионалне, прекограничне и
транснационалне сарадње
Планирана су средства у укупном износу од 5.550.000,00 динара
Правни основ: Закон о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007. чл. 79. став 1.), Закон о
регионалном развоју, Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“
37/2014, чл. 38.)
Циљеви: У оквиру наведеног пројекта планирана је израда документа „ Vojvodina-EU Next Door“
који ће дати основне смернице међурегионалне сарадње АП Војводине за период 2014-2020
године. Израда документа захтева ангажовање еминентних стручњака-познаваоца међународних
и међурегионалних односа и процеса европских интеграција, трошкове истраживања и медијске
промоције, дизајн и штампа документа, огранизација конференција и промо догађаја (по потреби
и трошкови логистичке подршке - закуп простора, кетеринга, опреме) и остале активности везане
за израду предметног документа.
Активности, задаци, мере: Израда документа, промоција, имплементација
Мерљиви ефекти и резултати: јасно профилисани приоритети међурегионалне сарадње са
усмереним акционим плановима.
ПОЗИЦИЈА 0408
421 Стални трошкови, планирана су средства у износу од 240.000,00 динара
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година – 240.000,00 динара
4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга, планирана су средства у износу од 20.000,00
динара
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година – 20.000,00 динара
4214 Услуге комуникација, планирана су средства у износу од 20.000,00 динара
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година – 20.000,00 динара
4216 Закуп имовине и опреме, планирана су средства у износу од 200.000,00 динара
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година – 200.000,00 динара
ПОЗИЦИЈА 0409
422 Трошкови путовања, планирана су средства у износу од 200.000,00 динара
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година – 200.000,00 динара
4222 Трошкови службених путовања у иностранство, планирана су средства у износу од 200.000,00
динара
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година – 200.000,00 динара
ПОЗИЦИЈА 0410
423 Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 9.507.384,91 динара
01 00 Приходи из буџета – 3.550.000,00 динара
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15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година – 5.957.384,91 динара
4231 Административне услуге – планирана су средства у износу од 250.000,00 динара,
01 00 Приходи из буџета – 250.000,00 динара
Средства су планирана за услуге превођења.
4232 Компјутерске услуге – планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета – 1.000.000,00 динара
Средства су планирана у оквиру II ПРОГРАМА Систем еКонкурсиЕУ - праћење конкурса ЕУ за
доделу средстава
Правни основ: Стратегија еУправе покрајинских органа са акционим планом до 2015. године и
Закључак Владе АП Војводине бр. 93-11/2013 од 29. маја 2013. године
ЦИЉ
Праћење и прикупљање података о објављеним конкурсима на нивоу ЕУ и припремљеним
спроведеним пројектима финансираним из средстава фондова ЕУ
Систем еконкурси ЕУ намењен је праћењу међународних пројеката на територији АП Војводине и
омогућава
праћење пројектних циклуса (мониторинг), анализу (израда аналитичких
информативних материјала), остваривање безбедног, дугорочног, легитимнооог система
информација, сталну координацију између централних и локалних нивоа власти, квалитетнији и
организованији приступ уједначеном регионалном развоју.
4234 Услуге информисања – планирана су средства у износу од 1.480.000,00 динара,
01 00 Приходи из буџета – 480.000,00 динара
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година – 1.000.000,00 динара
Средства су планирана за услуге информисања јавности у писаним медијима и друго.
4235 Стручне услуге – планирана су средства у износу од 6.327.384,91 динара,
01 00 Приходи из буџета - 1.370.000,00 динара
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година – 4.957.384,91 динара
Средства су планирана за услуге ангажовања спољних консултаната; истраживање јавног мњења о
ЕУ, а које подразумева истраживање на тему европске оријентације грађана Војводине и обухвата
теренско истраживање јавног мњења; израда дизајна, визуелног идентитета Документа.
4237 Репрезентација – планирана су средства у износу од 450.000,00 динара,
01 00 Приходи из буџета - 450.000,00 динара
Средства су планирана за трошкове репрезентације.
ПОЗИЦИЈА 0411
426 Материјал, планирана су средства у износу од 200.000,00 динара
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година - 200.000,00 динара
4261 Административни материјал, планирана су средства у износу од 200.000,00 динара.
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година - 200.000,00 динара
Средства су планирана за административни материјал.
ПОЗИЦИЈА 0412
444 Пратећи трошкови задуживања, планирана су средства у износу од 50.000,00 динара.
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година - 50.000,00 динара
4441 Негативне курсне разлике, планирана су средства у износу од 50.000,00 динара
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година - 50.000,00 динара.
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ПОЗИЦИЈА 0413
481 Дотације невладиним организацијама, планирана су средства у износу од 3.000.000,00
динара.
01 00 Приходи из буџета – 3.000.000,00 динара
4819 Дотације осталим непрофитним институцијама, планирана су средства у износу од
3.000.000,00 динара.
01 00 Приходи из буџета – 3.000.000,00 динара.
Оснаживање и подршка организација цивилног друштва
Активност 01 Развојни пројекти регионалне и међународне сарадње
На територији АП Војводине реализују се пројекти из 4 програма (Хрватска-Србија. МађарскаСрбија, Румунија-Србија, Босна и Херцеговина-Србија). Први циклус, који је финансирала Европска
комисија у периоду 2007-2013. је завршен. Постоје подаци о реализованим пројектима у
републици али нема конкретног показатеља за наш регион. У сваком граду и општини на
територији АП Војводине реализован је неки пројекат. Циљ нам је да нам једном месту сакупимо
све информације и да упознамо јавност са постигнутим резултатима.
Програми прекограничне сарадње су инструмент Европске уније за пружање подршке сарадњи
институција у пограничним областима суседних држава.
Спровођењем програма на локалном и регионалном нивоу стварају се дугорочни лични контакти
и везе између људи из заједница са обе стране границе, што представља темељ за даљу сарадњу и
развој.
Врсте пројеката који се финансирају су мали инфраструктурни прекогранични пројекти, пројекти
економске сарадње, као и активности везане за заштиту животне средине, туризам, културу,
пољопривреду, образовање, истраживање и развој, запошљавање, институционалну сарадњу...
Средства су бесповратна, са обавезом да корисник донације кофинансира свој пројекат у износу
од минимум 15% од вредности пројекта. Начин доделе средстава је путем јавног конкурса.
Планирана је израда каталога (штампано издање) и интерактивна презентација на цд, текст и
фотографије би биле истоветни и за штампано и електронско издање каталога (фотографије и
пригодан кратки текст о сваком реализованом пројекту). Тираж би био 300 примерака штампаног
каталога и 300 примерака цд.
ПОЗИЦИЈА 0414
512 Машине и опрема, планирана су средства у износу од 810.000,00 динара
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година - 810.000,00 динара
5122 Административна опрема, планирана су средства у износу од 810.000,00 динара
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година - 810.000,00 динара

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година
Закључком Владе АП Војводине број 93-14/2013 од 15. маја 2013. године одобрено је
Секретаријату да неутрошена средства из извора финансирања 15 00 Неутрошена средства
донација из ранијих година може користити за финансирање пројекта „4 мотора Европе“ и друге
пројекте међурегионалне сарадње који ће се реализовати током наредног периода - 7.500.000,00
динара.
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АКТИВНОСТ 03 Преко Тисе
Назив пројекта: „Успостављање мађарско – српских речних граничних прелаза на Тиси/
Establishment of Hungarian-Serbian fluvial border crossing stations at the river Tisa“
Акроним: Преко Тисе / Across the Tisa
Број пројекта: HUSRB/1203/111/026
Средства за суфинансирање планирана су 100% из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета у
укупном износу од 17.616.000,00 динара.
Донатор ће рефундирати део средстава која ће се вратити буџету АП Војводине на коришћење као
општи, ненаменски приход буџета у текућој години.
Средства су планирана на следећим економским класификацијама:
ПОЗИЦИЈА 0415
421 Стални трошкови, планирана су средства у износу од 120.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета – 120.000,00 динара
4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 120.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета – 120.000,00 динара
ПОЗИЦИЈА 0416
422 Трошкови путовања, планирана су средства у износу од 108.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета – 108.000,00 динара
4222 Трошкови службених путовања у иностранство, планирана су средства у износу од 108.000,00
динара
01 00 Приходи из буџета – 108.000,00 динара
ПОЗИЦИЈА 0417
423 Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 15.912.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета – 15.912.000,00 динара
4234 Услуге информисања, планирана су средства у износу од 1.320.000,00 динара.
01 00 Приходи из буџета – 1.320.000,00 динара
Средства су планирана за услуге информисања: промоције, организовање конференција за
штампу, услуге информисања у писаним медијима и друго.
4235 Стручне услуге, планирана су средства у износу од 14.592.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета – 14.592.000,00 динара
Средства су планирана за услуге прикупљања дестинација као туристичких понуда уз Тису и Дунав
у циљу дефинисања тематских рута у прекограничном региону; уређивање садржаја брошуре;
организовање конференција, семинара; услуге везане за пројектни менаџмент; услуге везане за
имплементацију процедуре јавних набавки (ПРАГ).
ПОЗИЦИЈА 0418
426 Материјал, планирана су средства у износу од 192.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета – 192.000,00 динара
426100 Административни материјал, планирана су средства у износу од 192.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета – 192.000,00 динара
Средства су планирана за административни материјал.
ПОЗИЦИЈА 0419
512 Машине и опрема, планирана су средства у износу од 1.284.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета – 1.284.000,00 динара
5122 Административна опрема, планирана су средства у износу од 1.284.000,00 динара
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01 00 Приходи из буџета – 1.284.000,00 динара
Средства су планирана за набавку административне опреме: лаптоп, дигитални фотокопир систем,
камера.
Водећи партнер:
Непрофитно јавно друштво д.о.о. Еврорегионална агенција за развој Дунав-Криш-Мориш-Тиса
Остали партнери:
Главна капетанија полиције Жупаније Чонград
Дирекција за водопривреду Доњег Потисја
Скупштина општине Кањижа
Покрајински секретријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
Полазна ситуација:
Тренутно је веома отежан прелазак границе на реци Тиси, а то отежава развој насеља која се
налазе на обали реке, и у привредном и у друштвеном погледу. Изградња лука која је планирана у
пројекту, као и формирање пловила омогућиће ће развој и путничког и теретног саобраћаја на
Тиси, самим тим и на Дунаву, даће полет теретном транспорту и шпедицији, а створиће и нове
перспективе за речни туризам.
Циљ пројекта:
Свеобухватни циљ пројекта је да се створе инфраструктурни услови који су неопходни за смештај
служби за гранични прелаз на реци и на мађарској и на српској страни.
Пакет мера:
-реконструкција и изградња граничног прелаза на Тиси
-куповина ровокопача
-куповина понтона
-радионице за представнике српских и мађарских пограничних полиција и царинских органа;
-информативни дани за туристичке организације;
-штампање брошуре о дестинацијама на територији Еврoрегије ДКМТ које ће бити доступне
воденим путем, на реци Тиси и Дунаву;
-обезбеђивање информација за сараднике медија;
-израда студије о даљим могућим инфраструктурним, логистичким односно интермодалним
могућностима у регији, као резултат изградње пристаништа и пловила према пројекту;
-организовање курса мађарског језика за службенике на граничним прелазима, припадницима
пограничне полиције и државним службеницима.

АКТИВНОСТ 04 – Летња академија АЕР-а
Скупштина Европских Регија је заједница европских региона која представља највећу регионалну
мрежу у Европи и окупља 270 региона из 33 земље и 16 међународних организација а чија је и АП
Војводина пуноправна чланица од 2002. године.
Чланство у Скупштини европских регија омогућило је Војводини да учествује у многобројним
програмима те међународне организације, међу којима је и Летња школа АЕР-а (академија) АЕР-а
која се одржава сваке године у једној од земаља чланица и представља форум за размену
искустава и примера добре праксе из различитих области регионалног развоја Европе: Зелена
енергија, енегретска ефикасност, млади и запошљавање итд. Учесници Летње школе су
регионални политичари, званичници, државни службеници, стручњаци и млади људи који се баве
одређеним пословима у оквиру регионалног развоја и теме која се разматра на форуму или су на
одређени начин укључени или заинтересовани за ове области. Њима је омогућено да проучавају
различите облике регионализма и ближе се упознају са процесом доношења одлука и управљања
на регионалном нивоу, сазнају нешто више о различитим одлучујућим факторима и приступима
регионалном развоју, као и да се упознају са примерима добре праксе у регионима и
међународној сарадњи.
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Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу је био задужен за
организацију Летње академије АЕР-а за коју је ове године АП Војводина била регион домаћин и
која се одржала у Новом Саду у периоду од 17.08. – 22.08.2014.године.
Остварени су приходи у укупном износу од 11.987.537,27 динара и то:
- из извора финансирања 06 00 Донације од међународних организација у укупном износу од
11.820.827,00 динара и
- извора финансирања 08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица – 166.710,27
динара.
За трошкове организације Летње академије АЕР-а средства су планирана на следећим
позицијама:
ПОЗИЦИЈА 0420
421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ, планирана су средства у износу од 30.000,00 динара
0600 Донације од међународних организација 30.000,00 динара
4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга – 30.000,00 динара
0600 Донације од међународних организација 30.000,00 динара.
ПОЗИЦИЈА 0421
423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - планирана су средства у износу од 11.407.537,27 динара.
06 00 Донације од међународних организација – планирана су средства у износу од 11.240.827,00
динара,
08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица – 166.710,27 динара
4234 Услуге информисања, планирана су средства у износу од 939.396,90 динара,
0600 Донације од међународних организација - 939.396,90 динара
4235 Стручне услуге, планирана су средства у износу од 9.233.173,91 динар
06 00 Донације од међународних организација – планирана су средства у износу од 9.066.463,64
динара
08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица – 166.710,27 динара,
4237 Репрезентација, планирана су средства у износу од 1.234.966,46 динара,
06 00 Донације од међународних организација – 1.234.966,46 динара.
ПОЗИЦИЈА 0422
426 МАТЕРИЈАЛ - планирана су средства у износу од 50.000,00 динара
0600 Донације од међународних организација – 50.000,00 динара
4269 Материјал за посебне намене, планирана средства у износу од 50.000,00 динара
0600 Донације од међународних организација – 50.000,00 динара
Планирана је набавка тонера за штампач и друго.
ПОЗИЦИЈА 0423
512 МАШИНЕ И ОПРЕМА, планирана су средства у износу од 500.000,00 динара
0600 Донације од међународних организација – 500.000,00 динара
5122 Рачунарска опрема, планирана су средства у износу од 500.000,00 динара.
0600 Донације од међународних организација - 500.000,00 динара
Планирана је набавка рачунарске опреме-лап-топ, штампач са скенером.
Покрајински секретар
Бранислав Бугарски
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ПЛАНИРАНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ за 2014. годину

Маса средстава за плате
планирана за 2013. годину
Ред.бр.

1
1
2

3

4
5
6
7

8

9

Директни и индиректни корисници
буџетских средстава

2
Органи и организације локалне власти
Установе културе
Остале установе из области јавних
служби (навести називе: на пр.: установе
у области културе и сл.))
Месне заједнице

Буџетска
средства

Остали
извори

3
42.797.700,00

4

Tабела 1.
Маса средстава за плате
планирана за 2014. годину
Буџетска
средства

Остали извори

5
43.448.318,56

6

Дирекције основане од стране локалне
власти
Предшколске установе
Јавна предузећа основана од стране
локалне власти који се финансирају из
јавних прихода чија је намена утврђена
посебним законом
Остали индиректни корисници буџета
(навести називе)
Агенција за равномерни регионални
развоја АП Војводине
Укупно за све кориснике буџетских
средстава

Нови Сад,

20.400.000,00 1.770.000,00
63.197.700,00 1.770.000,00

30.10.2014. године

43.448.318,56

Овлашћено лице
М.П.
_______________

0,00

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2014. ГОДИНИ

Ред.бр.

1
1

2

3

4
5

6
7

8

9

Директни и индиректни корисници
буџетских средстава локалне власти
2
Органи и организације локалне власти
Изабрана лица
Постављена лица
Запослени
Установе културе
Остале установе из области јавних служби
које се финансирају из буџета (осим
предшколских установа; навести назив :
установа у области културе и сл.)
Месне заједнице
Дирекције основане од стране локалне
власти
Укупно за све кориснике буџета на које
се односи Закон о одређивању
максималног броја запослених у
локалној администрацији
Предшколске установе
Привредна друштва и други облици
организовања чији је једини оснивач
локална власт (индиректни корисници
буџета-невести називе)
Укупно за све кориснике буџетских
средстава

Нови Сад,

Број запослених Број запослених
на неодређено
на одређено
време
време
3

4
28

Табела 2.
Укупан број
запослених

5(3+4)
5
2
3
0

28

33
2
3
28
0

0
0
0

0

0
28

5

30.10.2014. године
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Овлашћено лице
М.П.
_______________

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

НАЗИВ ПРОЈЕКТА/КОРИСНИК
ПРОЈЕКТА КОЈИ ОБЕЗБЕЂУЈЕ
СУФИНАНСИРАЊЕ

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОЈЕКТА ЗА
ЦЕО ПЕРИОД У ЕУР

ПРОЦЕНА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
СРЕДСТАВА
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У
2014. ГОДИНИ

СРЕДСТВА ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ
У 2014. ГОДИНИ

ПРОЦЕНА
СРЕДСТАВА ЗА
КОЈА СЕ ОЧЕКУЈЕ
ДА ЋЕ СЕ
РЕФУНДИРАТИ У 2014.
ГОДИНИ

6

7

СРЕДСТВА
СРЕДСТВА ЗА
У ЕУР-има У ДИН-арима
ЕВРОПСКЕ
СУФИНАНСИРАЊЕ
УНИЈЕ
2
3
4
5

1
"Успостављање
мађарско-српских
речних
граничних
прелаза
на
Тиси/Establishment
of
HungarianSerbian fluvial border crossing stations
at the river Tisa"
Преко Тисе /Across
the Tisa - Покрајински секретаријат за
међурегионалну сарадњу ии локалну
самоуправу
124.780,00 Е
УКУПНО
124.780,00 Е

22.020,00 Е
22.080,00 Е

0
0

0
0

17.616.000,00 ДИН
17.616.000,00 ДИН

Назив директног буџетског корисника: Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
Нови Сад, 30.10.2014. ГОДИНЕ
одговорно лице:

20.482,88 Е
20.482,88 Е

