
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
СЕКРЕТАРИЈАТА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

Нови Сад, јануар 2016. године



У складу са одредбама члана 40. Закона о буџетском систему („Службени гласник
РС“, број: 54/09,73/10,101/10,101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. 108/13, 142/14, 68/15-др.закон
103/15) и на основу члана 32. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ за 2016.године,
Секретарка Покрајинске владе 13.01.2016.године доноси:

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
СЕКРЕТАРИЈАТА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

I - План прихода
Функционална класификација 111-извршни и законодавни органи

У оквиру програма бр: 2102 : „Подршка раду Владе“ и
програмске активности бр: 21021002 :  „Стручни,административни и оперативни послови
секретаријата“ планирана  су средства :

извор финансирања
0100 приходи из буџета 69.400.000,00 динара

и у оквиру програма бр : 1401 : „Безбедно друштво“
и пројекта бр: 14015002 : „ Формирање Ситуационог центра АП Војводине“ планирана су
средства:

извор финансирања
0100 приходи из буџета 4.000.000,00 динара

УКУПНО за Програмe: 73.400.000,00 динара



II- План расхода

План распореда расхода Секретаријата Покрајинске владе за 2016. годину у износу од
73.400.000,00 динара приказан је на следећи начин:
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О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

Програм 2102: Подршка раду Владе

Програмска активност 1002: Стручни, административни и оперативни послови
секретаријата, планирана су средства у оквиру ове програмске активности у износу од
69.400.000,00 динара из извора финансирања 01 00 –Приходи из буџета  распоређена су на
следећи начин:

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

Расходи за запослене (плате, додаци и накнаде запосленима, социјални доприноси
натерет послодавца, накнаде у натури, накнаде трошкова за запослене, социјална давања
запосленима и награде запосленим и остали посебни расходи), планирају се у износу од
51.970.401,50 динара

Економска класификација 411- Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
39.995.074,08 динара

4111 – Плате, додаци и накнаде запослених 39.995.074,08 динара
Обим средстава за 2016. годину утврђен је за сваког запосленог појединачно.
У оквиру ове економске класификације су и планирана средства за послове који се не могу
завршавати у току редовног радног времена.
Економска класификација 412-Социјални доприноси на терет послодавца
7.159.118,27 динара

4121- Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 4.799.408,89 динара
4122- Допринос за здравствено осигурање 2.059.746,32 динара
4123- Допринос за незапосленост 299.963,06 динара

Економска класификација 413-Накнаде у натури 316.478,54 динара

4131 – Накнаде у натури 316.478,54 динара
Послодавац може деци запосленог старости до 15 година живота да определи средства за
поклоне поводом божићних и новогодишњих празника у вредности до неопорезивог
износа (9.031,00 динара) који је опредељен Законом о порезу на доходак грађана. На
поклоне ове врсте у 2016. години има право 26 деце. За ову намену планирају се средства
у износу од 234.806,00 динара.

Накнаде у натури односе се и на накнаде трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са
рада у градском, приградском и међуградском саобраћају запосленом у виду претплатне
карте, односно маркице. Средства за ову намену планирана су на основу броја запослених
и на основу задњих познатих цена претплатних карата по зонама и превозницима. За ову
намену плнирана су средства у износу од 81.672,54 динара.



Економска класификација 414–Социјална давања запосленим 2.463.407,37 динара

4141 – Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет
фондова 700.000,00 динара

4142 – Расходи за образовање деце запослених 960.000,00 динара
У оквиру ове економске класификације планирају се средства за исплату у складу са
Чланом 45 Колективног уговора за органе Аутономне Покрајине Војводине („Сл.лист АП
Војводине“ бр: 8/2015 и 46/2015) – стипендије деци запослених који су изгубили живот.
У оквиру Секретаријата троје деце испуњава ове услове.
4143 – Отпремнине и помоћи 703.407,37 динара
У оквиру ове економске класификације потребна су средства ради реализације исплате
отпремнина запосленима у складу са Упутством и односи се на 3 радника који по закону
испуњавају један од услова за одлазак у пензију и друго.
4144 - Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге

помоћи запосленом 100.000,00 динара

Економска класификација 415 - Накнаде трошкова за запослене
1.985.323,24 динара

4151 – Накнаде трошкова за запослене 1.985.323,24 динара
Захтевана средства за ове намене утврђена су на основу броја запослених  који су се
писмено изјаснили да накнаду за превоз за долазак на посао и одлазак са посла примају у
готовини и на основу задњих познатих цена претплатних карата по зонама и
превозницима.

Економска класификација 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи
1.000,00 динара

4161–Награде запосленима и остали посебни расходи 1.000,00 динара

На овој економској класификацији планирана су иницијална  средства за исплату
јубиларних награда.

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

Економска класификација 421 - Стални трошкови 261.500,00 динара



4211 – Трошкови платног промета и банкарских услуга 10.000,00 динара
Средства се планирају за трошкове платног промета, банкарских услуга и других

сличних услуга;
4214– Услуге комуникације 250.000,00 динара

Средства се планирају за трошкове интернета, услуге доставе (ДХЛ) и друге сличне
услуге;
4216 - Закуп имовине и опреме 500,00 динара
Планирају се иницијална средства за трошкове закупа пословног простора, опреме и
сличног
4219 – Остали трошкови 1.000,00 динара

Планирана су иницијална средства.

Економска класификација 422-Трошкови путовања 1.550.000,00  динара

4221 – Трошкови службених путовања у земљи 1.500.000,00 динара
Средства се планирају за трошкове везане за службена  путовања у земљи

(трошкови дневница, трошкове исхране, трошкови превоза и смештаја и остале трошкове
везане за службена путовања) која се обављају у циљу  вршења посла Секретаријата
Покрајинске владе.
4222-Трошкови службених путовања у иностранство 50.000,00 динара

Средства се планирају за трошкове везане за службена  путовања у иностранство
(трошкови дневница, трошкове исхране, трошкови превоза и смештаја и остале трошкове
везане за службена путовања у иностранство) за запослене које старешина органа упућује у
иностранство у циљу  вршења послова из делокруга Секретаријата Покрајинске владе.

Економска класификација 423 - Услуге по уговору 9.609.383,40 динара

4231 – Административне услуге 30.000,00 динара
Средства се планирају за трошкове превођења  службених дописа, трошкове

консекутивних превода, секретарске услуге као и за остале административне услуге и
друго.
4233 – Услуге образовања и усавршавања запослених 300.000,00 динара

Средства се планирају за услуге образовања и усавршавања запослених;
4234 – Услуге информисања 5.230.112,24 динара

У оквиру ове економске класификације планирана су средства намењена за израду
Информатора о раду покрајинских органа управе која укључују штампање, дизајнирање,
идејно решење, и друге трошкове израде.

4235– Стручне услуге 3.949.271,16 динара
У оквиру ове економске класификације средства се планирају за трошкове лица

ангажованих на пословима саветника председника Покрајинске владе као и других лица
стручних за реализацију одређених послова потребних за несметано функционисања
Секретаријата Покрајинске владе и других стручних услуга;
4239 – Остале опште услуге 100.000,00 динара
Средства на овој позицији се планирају за остале опште услуге.

Економска класификација 424– Специјализоване услуге 10.000,00 динара



4249 – Остале специјализоване услуге 10.000,00 динара
Средства на овој позицији средства се планирају за остале специјализоване услуге.

Економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање 50.000,00 динара

4252 – Текуће поправке и одржавање опреме 50.000,00 динара
Средства на овој позицији планирају се су за текуће поправке и одржавање

опреме.

Економска  класификација 426 - Материјал 280.000,00 динара

4261 - Административни материјал 30.000,00 динара
Средства се планирају за набавку радних униформи сагласно Правилнику о

средствима и опреми за личну заштиту на раду,  као и за  други административни
материјал.
4263 – Материјали за образовање и усавршавање запослених 250.000,00 динара

Средства се планирају за набавку материјала за образовање кадрова и стручну
литературу као и за друге потребе запослених.

Економска класификација 441 – Отплата домаћих камата 4.000,00 динара

4412 – Отплата камата осталим нивоима власти 4.000,00 динара
Средства се планирају за плаћање камата.

Економска класификација 444 – Пратећи трошкови задуживања 5.000,00 динара

4441 – Негативне курсне разлике 5.000,00 динара
Средства се планирају за негативнe курснe разликe.

Економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери 5.675.893,31 динара

4651 – Остале текуће дотације и трансфери 5.675.893,31 динара

У оквиру ове економске класификације део средстава у износу од 5.275.893,31 планиран је
за измиривање обавеза по Чл. 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и
исплату плата, односно зарада и дугих сталних примања код корисника јавних средстава
(Сл.гласник бр.116/2014), а део средстава у износу од 400.000,00 динара планиран је за
измиривање обавеза по Чл. 24.став 2 и Чл. 26.став 1 Закона о професионалној
рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (Сл. гласник РС, број 36/2009 и
32/2013)

Економска класификација 482 - Порези, обавезне таксе, казне и пенали
30.821,79 динара



4821 – Остали порези 15.821,79 динара
Средства се планирају за плаћање пореза на робу, услуге, на финансијске

трансакције и друге порезе.
4822 – Обавезне таксе 10.000,00 динара

Средства се планирају за плаћање републичких, покрајинских, општинских,
градских и осталих такси.

4823 - Новчане казне и пенали 5.000,00 динара
Средства се планирају за плаћање републичких, покрајинских, градских и општинских

казни.

Економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова
3.000,00 динара

4831 – Новчане казне и пенали по решењу судова 3.000,00 динара
Планирају се средства  намењена за исплату новчаних казни по разним

основама, које настају из судских поступака.

Програм бр: 1401: Безбедно друштво

Пројекат бр: 14015002 : Формирање Ситуационог центра АП Војводине

У оквиру овог Програма и Пројекта планирана су средства из извора 0100 – приходи из
буџета у укупном износу од 4.000.000,00 динара

На основу члана 108. Закона о ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'', бр.111/ 09
и 92/11 и 93/2012)  и члана 14. Одлуке о организацији и функционисања цивилне заштите
на територији Атономне Покрајине Војводине (''Службени  лист АПВ'', бр.13/13) и Закључка
Владe Атономне Покрајине Војводине са 77. седници одржане 10.04.2013. године број:021–
40/2013 којим се Секретаријат  Владе АП Војводине задужије да након доношења ближих
прописа о организацији и функционисању система осматрања, раног упозоравања,
обавештавања и узбуњивања, у сарадњи са покрајинским органима управе, на прдлог
Покрајинског штаба за ванредне ситуације, иницира формирање Ситуационог центра
Аутономне Покрајине Војводине, ради праћења ситуације  и управљањем ванредним
ситуацијама на теритoрији Аутономне Покрајине Војводине, као и ради подршке у
прикупљању, обради и дистрибуцији података за рад стручних оперативних тимова.

Економска класификација 511–Зграде и грађевински објекти 1.000.000,00 динара



5114 – Пројектно планирање 1.000.000,00 динара
Средства се планирају за израду пројектне документације за Ситуациони центар

Аутономне Покрајине Војводине.

Економска класификација 512–Машине и опрема 3.000.000,00 динара

5128 –Опрема за јавну безбедност 3.000.000,00 динара
У оквиру ове економске класификација планирају се средства за набавку опреме за

јавну безбедност која ће бити инсталирана у Ситуационом центру Аутономне Покрајине
Војводине.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

УКУПНО ЗА ФУНКЦИОНАЛНУ КЛАСИФИКАЦИЈУ 111

Програм бр: 2102: Подршка раду Владе 69.400.000,00 динара

Програм бр: 1401:   Безбедно друштво 4.000.000,00 динара

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 04: 73.400.000,00 динара

СЕКРЕТАРКА
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Романа Рудић
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