Раздео 16 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
На основу Покрајинске скупштинске Одлуке о буџету АП Војводине за 2020. годину, планирана
средства за Раздео 16 - Покрајински секретаријат за привреду и туризам износе 379.578.517,21
динара, а утрошена су средства у износу од 141.343.340,00 динара, односно 37,24% од
финансијског плана.
Расходи и издаци планирани из следећих извора финансирања: 01 00 – Општи приходи и
примања буџета - 350.659.517,21 динара; 01 02 – Општи приходи и примања буџета - накнaде и
други приходи по посебним законима 6.000.000,00 динара; 07 10 - Трансфери од других нивоа
власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове 3.970.000,00 динара, 13 00 Нераспоређени вишак примања из ранијих година 18.000.000,00 динара и 56 00 – Финансијска
помоћ ЕУ – 949.000,00 динара.
Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програма, односно програмских
активности:
1. Програм 606 – Подршка раду органа јавне управе
Програмска активност 1009 – Безбедност и здравље на раду
2. Програм 703 – Телекомуникације и информационо друштво
Програмска активност 1001 – Подстицање развоја електронских комуникација и информационог
друштва
3. Програм 802 – Уређење система рада и радно правних односа
Програмска активност 1001 – Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП
Војводини
4. Програм 1507 – Уређење и развој у области туризма
Програмска активност 1001 – Развој туристичког потенцијала АП Војводине
Програмска активност 1002 – Подршка Туристичкој организацији Војводине
5. Програм 1509 – Подстицаји развоју конкурентности привреде
Програмска активност 1001 – Подршка развоју предузетништва, малих и средњих предузећа
Програмска активност 1002 – Промоција извоза путем сајамских наступа
Програмска активност 1005 – Подршка уметничким и старим занатима
Програмска активност 1006 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор
Програмска активност 1013 – Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално
предузетничких иновација
Пројекат 5016 – ИПА пројекат,,Регионална прекогранична креативна пословна мрежа” – под
акронимом ЦБ НЕТ

ПРОГРАМ 606 – Подршка раду органа јавне управе
Програмска активност 1009 – Безбедност и здравље на раду
Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета
Планирана су средства у износу од 4.215.000,00 динара. У извештајном периоду извршено је
2.842.521,16 динара што износи 67,44% од плана.
За услуге по уговору планирано је 1.215.000,00 динара. У извештајном периоду није било
извршења.
За материјал планирано је 3.000.000,00 динара а утрошено је 2.842.521,16 динара што износи
94,75% од плана, за административни материјал средства су утрошена за набавку средстава за
личну заштиту запослених у покрајинским органима.
– материјал за посебне намене планирано је 157.478,00 динара. У извештајном периоду није
било извршења.

ПРОГРАМ 703 – Телекомуникације и информационо друштво
Програмска активност 1001 – Подстицање развоја електронских комуникација и
информационог друштва
Функционална класификација 460 – Комуникације
Извор финансирања 01 02 – Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по
посебним законима
Планирана су средства у износу од 6.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било
извршења.

ПРОГРАМ 802 – Уређење система рада и радно правних односа
Програмска активност 1001 – Институционализација трипартитног социјалног дијалога
у АП Војводини
Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета
Планирана су средства у износу од 9.000.000,00 динара. У извештајном периоду извршено је
3.600.000,00 динара што износи 40,00% од плана. За остале дотације и трансфере, средства су
утрошена за редован рад и програмске активности Покрајинско социјално - економског савета,
Нови Сад.

ПРОГРАМ 1507– Уређење и развој у области туризма
Укупано је планирано 45.916.140,00 динара, и то за следеће изворе финансирања: 01 00 – Општи
приходи и примања буџета - 27.916.140,00 динара и 13 00 - Нераспоређени вишак примања из
ранијих година - 18.000.000,00 динара. Извршено је 26.000.000,00 динара (из извора
финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета), односно 56,62% плана. Програм је
реализован кроз следеће програмске активности:
Програмска активност 1001 – Развој туристичког потенцијала АП Војводине
Функционална класификација 473 – Туризам
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета
Извор финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак примања из ранијих година
Планирана средства за реализацију наведене програмску активности износе 18.286.340,00
динара и то за следеће изворе финансирања: 01 00 - Општи приходи и примања буџета 286.340,00 динара и 13 00 - Нераспоређени вишак примања из ранијих година – 18.000.000,00
динара. У извештајном периоду није било извршења.
Програмска активност 1002 – Подршка Туристичкој организацији Војводине
Функционална класификација 473 - Туризам
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета
Планирана средстава за наведену програмску активност износе 27.629.800,00 динара, за остале
текуће дотације и трансфере. Средства су утрошена у износу од 26.000.000,00 динара,
односно 94,10% од плана. Средства су додељена Туристичкој организацији Војводине у складу са
годишњим програмом рада Туристичке организације Војводине за 2020. годину и Финансијским
планом Туристичке организације Војводине за 2020. годину.

ПРОГРАМ 1509 – Подстицаји развоју конкурентности привреде
Укупан износ расхода планиран за реализацију наведеног програма износи 314.447.377,21
динара, из извора финансирања: 01 00 - Општи приходи и примања буџета– 309.528.377,21
динара, 07 10 – Трансфери од других нивоа власти - средства из републичког буџета за поверене
послове – 3.970.000,00 динара и 56 00 Финансијска помоћ ЕУ – 949.000,00 динара, а извршени су
у укупном износу од 108.900.818,84 динара, што је 34,63% плана.
Програм 1509 је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 1001 – Подршка развоју предузетништва, малих и средњих предузећа
Функционална класификација 411 – општи економски и комерцијални послови
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета
За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од
190.004.000,00 динара, а утрошена су у износу од 65.634.000,00 динара, што је 34,54% плана за
следеће намене:
За услуге по уговору планирано је и утрошено 995.000,00 динара што представља 100,00% од
плана. Средства су утрошена за стручне услуге за израду студије одржива производња и
пројектовање за одрживост и дигитална фабрикација примене 3Д штампе у женском
предузетништву.
За субвенције приватним предузећима планирано је 188.879.000,00 динара, а утрошено
64.639.000,00 динара што је 34,22% од плана и то за:
- текуће субвенције приватним предузећима планирано је 111.016.000,00 динара, а пренето је
59.153.500,00 динара, што је 53,28% плана. Средства су додељена:
-по Јавном конкурсa за доделу бесповратних средстава за субвенционисање издатака за набавку
репроматеријала у 2020. години, средства у износу од 58.534.000,00 динара додељена су
следећим корисницима:
Ред.
број

Назив корисника средстава

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

BITUMEL doo - NOVI SAD
ČANOX doo - MALI IĐOŠ
HPS HIO-PROTECTION SYSTEM doo - NOVI SAD
LETIĆ doo - TEMERIN
MONT-1 szr mašinbravarska radnja - BAČKI JARAK
SIMAX doo - NOVI SAD
PREFER COSMETICS doo - NOVI SAD
EUROPAK doo - STARI BANOVCI
ZORIĆ doo - TEMERIN
26 OKTOBAR doo - NOVI SAD
AL-JOVIĆ doo - GOSPOĐINCI
SOLAROV szr - TITEL
MEKO sztr - VETERNIK
NAMI OKOV doo - NOVI SAD
TEHNOMONT doo - PETROVARADIN
CUT MASTER doo - NOVI SAD
RUNOLIST & M.S. obr.i prodaja drveta - BAČ.PALANKA
VINARIJA ŠIJAČKI proizv.vina i trgovina - BANOŠTOR
PETROVIĆ sztr - ŠAJKAŠ
PLANER M proizv.drvene ambalaže - NOVI KNEŽEVAC
DRAZOR - STIL doo - STARA PAZOVA
PEKARA ZOKA NS doo - NOVI SAD
DELTA TEHNIK MAROLD doo - BEOČIN

Износ

1.500.000,00
715.000,00
1.500.000,00
1.470.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
540.000,00
1.490.000,00
1.455.000,00
1.415.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.475.000,00
1.145.000,00
765.000,00
1.485.000,00
360.000,00
980.000,00
565.000,00
725.000,00
730.000,00
1.095.000,00

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

FRUTEX doo - BANOŠTOR
PAŠIN-FARM doo - PARAGE
VAGELI doo - NOVI SAD
PEMY FAMILY doo - FUTOG
BOMIGORS doo - NOVI SAD
DRVOPAK szutr - KARAVUKOVO
ALFA 3M doo - NOVI SAD
RUŽA-TEKS sztr - SREMSKA MITROVICA
KRISTAL PLUS doo - NOVI SAD
CVEĆE doo - ČURUG
TECHNO FOAM doo - STARI BANOVCI
DUGA PLUS szr - VETERNIK
JOŽEF HUĐIK PR HUĐIK - TEMERIN
EVROPA ELEKTRO doo - NOVI SAD
ALU PVC GORAN - FUTOG
VEZ I RUBLJE doo - NOVI SAD
LIBERO PIZZA doo - NOVI SAD
CELMAX doo - BEŠKA
MEGAL sztr - NOVI SAD
ESTHETIC LIGHT doo - NOVI SAD
BRAND NEW doo - SUBOTICA
ARBORSPALET 2010 doo - BAČKA PALANKA
TMM-CONDO MONT doo - PANČEVO
ABR-MECHANIC doo - PANČEVO
DAMES doo - ZRENJANIN
FERMAX doo - NOVI SAD
IRONWORKS
NIDŽA-MONT doo - STARČEVO
УКУПНО:

905.000,00
1.500.000,00
1.175.000,00
1.500.000,00
870.000,00
730.000,00
1.500.000,00
625.000,00
955.000,00
1.500.000,00
955.000,00
850.000,00
1.100.000,00
1.500.000,00
469.000,00
835.000,00
195.000,00
1.310.000,00
1.460.000,00
1.490.000,00
1.140.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
300.000,00
1.260.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
58.534.000,00

-по Jавном конкурсу за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима
и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за субвенционисање
трошкова набавке репроматеријала и услуга у 2020. години, средства у износу од 470.000,00
динара додељена су следећем кориснику:
Ред.
број

Назив корисника средстава

Износ

1 DRUCK TEAM GREKSA DEJAN pr - NOVI SAD
УКУПНО:

470.000,00
470.000,00

-по Jавном конкурсу за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима
и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку рачунарске опреме или за набавку
услуге дигитализације у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње у 2020.
години, средства у износу од 149.500,00 динара додељена су следећем кориснику:

Ред.
број

1

Назив корисника средстава

Износ

POPART STUDIO doo - NOVI SAD
УКУПНО:

149.500,00
149.500,00

- капиталне субвенције приватним предузећима планирано је 77.863.000,00 динара, а пренето
је 5.485.500,00 динара, што је 7,05% плана. Средства су додељена:
- по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима
и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку машина или опреме или софтвера
или за стицање нематеријалне имовине у 2020. години. Средства у износу од 4.884.000,00
динара додељена су следећим корисницима:
Ред.
број

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Назив корисника средстава

Износ

SRDANOV doo - NOVI SAD
AXIS GRAĐEVINSKI BIRO doo - SREMSKA KAMENICA
AG-UNS ARHITEKTONSKO-GRAĐ. INSTITUT doo NOVI SAD
VATROMET SHOP doo - VETERNIK
CLUB 10 NAMEŠTAJ str - RUSKI KRSTUR
AUTOMOTO-TEHNIČKI CENTAR doo - ZRENJANIN
GEOPOINT INŽENJERING doo - NOVI SAD
POINT doo -ODŽACI
STAKLO szr - TEMERIN
УКУПНО:

423.000,00
159.000,00
190.000,00
315.000,00
881.000,00
674.000,00
502.000,00
729.000,00
1.011.000,00
4.884.000,00

-по Jавном конкурсу за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима
и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку рачунарске опреме или за набавку
услуге дигитализације у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње у 2020.
години, средства у износу од 313.000,00 динара додељена су следећим корисницима:
Ред.
број

1
2
3
4

Назив корисника средстава

Износ

NOVATRONIC doo - NOVI SAD
TEMMA TRADE doo - PETROVARADIN
MARA doo - SOMBOR
AKONT računovodstvena agencija - ADA
УКУПНО:

120.000,00
57.500,00
58.500,00
77.000,00
313.000,00

- по Jавном конкурсу за доделу бесповратних средстава женском предузетништву за
субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у
циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и

трговине у 2020. години средства у износу од 140.000,00 динара додељена су следећем
кориснику:
Ред.
број

Назив корисника средстава

1 DUŠICA PLUS frizersko kozm. studio - PETROVARADIN
УКУПНО:

Износ

140.000,00
140.000,00

- по Jавном конкурсу за доделу бесповратних средстава женском предузетништву за
субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у
циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и
трговине у 2019. години исплаћена су средства у износу од 148.500,00 динара Агенцији Пабло –
Нови Сад (пренете обавезе).
За накнаде за социјалну заштиту из буџета планирано је 130.000,00 динара. У извештајном
периоду није било извршења.

Програмска активност 1002 – Промоција извоза путем сајамских наступа
Функционална класификација 411 – општи економски и комерцијални послови
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета
Планирана и реализована средства за наведену програмску активност износе 2.539.999,97
динара, што је 100,00% плана.
За закуп имовине и опреме планирано је и утрошено 1.989.999,97 динара, што је 100,00% плана.
Средства су утрошена за трошкове закупа опремљеног простора – штанда на Међународном
сајму вина у Београду.
За специјализоване услуге планирано је и утрошено 550.000,00 динара, што је 100,00% од плана.
Средства су утрошена за заједнички наступ на Међународном сајму туризма у Будимпешти.

Програмска активност 1005 – Подршка уметничким и старим занатима
Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета
Планирана средства за наведену програмску активност за субвенције приватним предузећима
износе 7.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

Програмска активност 1006 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор
Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти
За финансирање ове програмске активности планирани су расходи и издаци у износу од
94.383.792,24 динара, из извора финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета
90.413.792,24 динара и 07 10 – Трансфери од других нивоа власти – износ од 3.970.000,00
динара, а извршени су у износу од 40.726.818,87 динара односно 43,15% од плана (из извора
финансирања 01 00 утрошено је 40.726.818,87 динара, што је 45,04% плана).
Расходи и издаци из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета
Средства за плате запослених (зараде) и редован рад органа планирана су у укупном износу од
83.323.283,09 динара, а утрошено је 36.713.082,45 динара, односно 44,06% плана (економске
класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 444, 465, 482, 483 и 485).
Услуге по уговору планиране су у износу 7.089.50915 динара, а извршене у износу од
4.013.736,42 динара, односно 56,62% од плана и то за:
- компјутерске услуге планирано је 88.429,32 динара, извршено 28.429,32 динара, односно
32,15% плана. Средства су утрошена за плаћање лиценце за програм за вођење помоћних књига
и евиденције.
- услуге информисања планирано је 1.179.160,00 динара, а извршено 1.032.748,80 динара,
односно 87,58% плана. Средства су утрошена за објављивање огласа у Службеном гласнику
Београд и Дневнику Нови Сад, као и за услуге штампања.
-стручне услуге планирано је 5.198.619,83 динара, а извршено 2.952.558,30 динара, односно
56,80% плана. Средства су утрошена за, за ангажовање лица за обављање послова по уговору о
привременим и повременим пословима, за исплату трошкова по судским пресудама (трошкови
привременог заступања, трошкови процене, трошкови судског извршитеља, трошкови изласка
службеног лица и друго),

Расходи из извора финансирања 07 10 – Трансфери из републичког буџета за поверене послове
Средства из овог извора планирана су у износу од 3.970.000,00 динара. У извештајном периоду
није било извршења.
Програмска активност 1013 – Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално
предузетничких иновација
Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета
Планирана средства за наведену програмску активност износе 14.371.000,00 динара. У
извештајном периоду није било извршења.

Пројекат 5016 – ИПА пројекат ,,Регионална прекогранична креативна пословна мрежа” – под
акронимом ЦБ НЕТ
Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета
Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ
За финансирање овог пројекта планирани су расходи и издаци у износу од 6.148.585,00 динара,
из извора финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета 5.199.585,00 динара и 56 00 –
Финансијска помоћ ЕУ – 949.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

