Раздео 21 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2021. годину, за Раздео 21 - Служба за
реализацију програма развоја АП Војводине (Служба за реализацију програма развоја АП Војводине са
Пословним инкубаторима и припадајућим индиректним буџетским корисницима, Информативним
центром за пословну стандардизацију и сертификацију и Едукативним центром за обуке у
професионалним и радним вештинама) планирана су средства у укупном износу од 113.543.579,65
динара, a извршени су расходи и издаци у укупном износу од 43.739.584,45 динара односно извршено је
38,52% финансијског плана. Средства су планирана из извора финансирања:
-

01 00 - Општи приходи и примања буџета - у износу од 96.527.679,34 динарa,

-

04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - у износу од 12.253.000,00 динара,

-

07 00 - Трансфери од других нивоа власти - у износу од 3.462.000,00 динара,

-

13 06 - Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства - у износу
од 50.000,00 динара и

-

15 00 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година - у износу од
1.250.900,31 динара.

Извршени су расходи и издаци из извора финансирања:
-

01 00 - Општи приходи и примања буџета - у износу од 40.737.411,61 динара,

-

04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - у износу од 3.002.172,84 динара,

-

07 00 - Трансфери од других нивоа власти - средства нису трошена,

-

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

-

15 00 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година - средства нису
трошена.

Глава 00 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ
Укупно планирана средства за редован рад и активности Службе за реализацију програма развоја АП
Војводине износе 36.004.824,39 динара. У извештајном периоду, извршени су расходи и издаци у износу
од 16.672.955,79 динара, што је 46,31% од плана. Средства су планирана и реализована у оквиру следећих
програма, односно програмских активности:
Програм 1509 – Подстицаји развоју конкурентности привреде
- Програмска активност 15091008 – Администрација, стручна и техничка подршка
- Програмска активност 15091010 – Пословни инкубатори
ПРОГРАМ 1509 - Подстицаји развоју конкурентности привреде
За реализацију Програма 1509 планиран је износ од 36.004.824,39 динара, док је извршено 16.672.955,79
динара, односно реализовано је 46,31% планираних средстава. Програм је реализован кроз следеће
програмске активности:
Програмска активност 15091008 - Админстрација, стручна и техничка подршка
Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета
Планирана средства за реализацију ове програмске активности износе 11.467.488,30 динара, а извршено
је 4.588.222,38 динара, што је 40,01% у односу на план и то за следеће намене:
Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) – 3.434.713,62 динара, што је 43,18% у односу на
планираних 7.954.468,21 динара;
Социјалне доприносе на терет послодавца (допринос за пензијско и инвалидско осигурање и допринос
за здравствено осигурање) – 571.879,76 динара, што је 43,18% у односу на планираних 1.324.418,95
динара. Средства су планирана и утрошена за допринос за пензијско и инвалидско осигурање 394.992,06
динара и допринос за здравствено осигурање 176.887,70 динара;
Накнаде у натури (средства за превоз на посао и са посла - маркице) – 41.337,00 динара, што је 36,63% у
односу на планираних 112.834,83 динара;
Социјална давања запосленима (исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова,
отпремнине и помоћи, као и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге
помоћи запосленом) – 109.980,50 динара, што је 96,47% у односу на планираних 114.000,00 динара.
Средства су планирана и утрошена за помоћ у медицинском лечењу запослениог или чланова уже
породице и друге помоћи запосленом;
Накнаде трошкова за запослене (накнада за превоз на посао и са посла у готовини) –10.983,26 динара,
што је 42,71% од планираних 25.716,21 динар;
Сталне трошкове (остали трошкови) – 5.448,00 динара, што је 54,48% од планираних 10.000,00 динара.
Средства су утрошена за куповину квалификованог електронског сертификата на смарт картици и USB
токену код „E-Smart Systems“ d.o.o. Beograd;
Трошкове путовања (трошкови службених путовања у земљи) – планирана су средства у износу од
180.000,00 динара, али нису трошена;
Услуге по уговору (компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, стручне услуге и
репрезентација) – 413.880,24 динара, што је 30,08% у односу на планираних 1.376.050,10 динара. Средства
су утрошена за: компјутерске услуге – 68.400,00 динара (на име одржавања WEB prezentacije Службе
пренета су средства пружаоцу услуге „3 Oranges design“ из Новог Сада); стручне услуге - 345.480,24 динара
(средства су утрошена по основу Уговора о обављању привремено повремених послова на име пружања
правних услуга у Служби);
Трошкове материјалa (материјал за образовање и усавршавање запослених) – планирана су средства у
износу од 350.000,00 динара, али нису трошена.
Порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате - планиранo је 15.000,00 динара. Средства нису
трошена.
Новчане казне и пенале по решењу судова - планиранo је 5.000,00 динара, а нису трошена.
Програмска активност 15091010 - Пословни инкубатори
Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета
За финансирање ове програмске активности планирано је 24.537.336,09 динара. Средства су утрошена у
износу од 12.084.733,41 динара или 49,25% од плана, као остале дотације и трансфери - за
финансирање доо Пословног инкубатора Зрењанин "Business incubator Zrenjanin" 3.582.112,43 динара, за

финансирање доо Пословног инкубатора Суботица "Business incubator Subotica" 3.366.875,95 динара, за
финансирање доо Пословног инкубатора Нови Сад "Business incubator Novi Sad" 3.636.041,42 динара и
финансирање Пословног инкубатора доо «Üzleti inkubator KFT» Senta - Zenta са седиштем у Сенти
1.499.703,61 динара, све - сходно одредбама Уговора о преносу средстава из буџета АПВ за 2021. годину,
закључених између Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Пословних инкубатора у
Зрењанину, Суботици, Новом Саду и Сенти, с циљем реализације програмских активности пословних
инкубатора.
Глава 21 01 – ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ПОСЛОВНУ СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И СЕРТИФИКАЦИЈУ
Правни основ за финансирање Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију је
садржан у Oдлуци о оснивању Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију („Сл.
лист АПВ“, број: 14/2009 и 39/2013), у Статуту Центра и у Одлуци о Служби за реализацију програма
развоја АП Војводине.
Планирана средства Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2021.
годину износе 21.957.535,87 динара (извор финансирања 01 00 Oпшти приходи и примања буџета - у
износу од 19.305.535,87 динара, извор финансирања 04 00 Сопствени приходи буџетског корисника - у
износу од 2.602.000,00 динара и извор финансирања 13 06 - Нераспоређени вишак приходаи примања из
ранијих година - у износу од 50.000,00 динара). Утрошено је укупно у извештајном периоду 7.701.942,37
динара, односно 35,08% од плана, и то из следећих извора финансирања: 01 00 Општи приходи и
примања буџета у износу од 7.698.150,37 динара и 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника у
износу од 3.792,00 динара. Средства су планирана и реализована у оквиру ПРОГРАМА 1509 –
ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ, ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 15091009 – ПОСЛОВНА
СТАНДАРДИЗАЦИЈА И СЕРТИФИКАЦИЈА као и функционалне класификације 411 – Општи економски и
комерцијални послови.
Програмскa активност 15091009 – Пословна стандардизација и сертификација
Расхода и издаци из буџетских средстава
Од планираних средстава из oпштих прихода и примања буџета – извор 01 00 у износу од 19.305.535,87
динара, утрошено је 7.698.150,37 динара, односно 39,88% од плана.
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирани су у износу од 9.834.139,33 динара, а
извршено је 3.992.714,05 динара, што је 40,60% плана.
Социјални доприноси на терет послодавца планирани су у износу од 1.637.384,20 динара, а извршено
је 664.786,94 динара, што је 40,60% плана.
За накнаде у натури планирана су средства за превоз радника на посао и са посла (маркице) и
новогодишње пакетиће за децу запослених у износу од 115.446,21 динара, а утрошено је 11.857,50
динара, што је 10,27% плана.
За социјална давања запосленим планирана су средства у износу од 126.000,00 динара, утрошка
средстава није било у посматраном периоду за ове намене.
Накнаде трошкова за запослене планиране су у износу од 295.651,72 динара, а извршено је 133.875,01
динара, што је 45,28% од плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 171.000,00 динара, а
утрошена су средстава у износу од 72.124,48 динара, што је 42,18% од плана (за исплату јубиларне
награде запосленом и накнаде члановима управног и надзорног одбора из редова запослених).
За сталне трошкове планирано је 2.677.424,02 динара, а утрошено је 1.282.190,85 динара односно
47,89% плана (за: трошкове платног промета и банкарске услуге, енергетске услуге, комуналне услуге,
услуге комуникација, трошкове осигурања и за закуп имовине и опреме).
Планирана средства за трошкове путовања у земљи и иностранство износе 104.970,23 динара, а
утрошено је 9.328,51 динара, што је 8,89% у односу на план ( за дневнице, трошкове превоза, употребу
сопственог возила у службене сврхе у земљи и за остале трошкове путовања).
За услуге по уговору планирано је 3.122.520,16 динара, а утрошено 1.117.943,16 динара, што је 35,80% од
плана: на име административних услуга (за рачуноводствене услуге по уговору о привременим и
повременим пословима) 330.098,70 динара; компјутерских услуга (одржавања рачунара и ажурирање и
допуне програма плата и књижења) износ од 32.400,00 динара; услуга образовања и усавршавања
запослених утрошено је за трошкове котизације износ од 6.480,00 динара; стручних услуга утрошено је
718.293,46 динара (за накнаде трошкова Управног и Надзорног одбора 72.327,02 динара и за остале
стручне услуге 645.966,44 динара, за исплату накнаде по уговору о привременим и повременим
пословима, због повећаног обима посла); услуге за домаћинство и угоститељство утрошено је 1.775,00
динара и трошкова репрезентације 28.896,00 динара.
За специјализоване услуге планирана су средства у износу 550.000,00 динара, а утрошено је 274.600,00
динара, што је 49,93% од плана за услуге образовања, културе и спорта из области система менаџмента
безбедношћу хране и обуке из области акредитације лабораторија утрошено је 244.600,00 динара (обуке
за HACCP систем администратора, обуке IFS Food V7, On – line обуке на тему: примена захтева стандарда
и интерне провере SRPS ISO/IEC 17025:2017, укључујући и обуку за интерне провере и за обуку IFS V6 – са
интерним проверама и захтеви стандарда 45000:2018), за извршене услуге средства су пренета предузећу
Монна Нови Сад. У оквиру осталих специјаизованих услуга утрошена су средстава у износу 30.000,00
динара за трошкове надзорног оцењивања система менаџмента сертификације особа у складу са
захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17024:2012 - средства су пренета Акредитационом телу Србије.
За текуће поправке и одржавање планирано је 150.000,00 динара, а утрошено 4.200,00 динара, што је
2,80% у односу на план (за проверу опреме за јавну безбедност и санитацију апарата за воду).
За трошкове материјала планирано је 380.000,00 динара, а утрошено је 74.529,87 динара односно
19,61% у односу на план, за: набавку канцеларијског материјала 17.606,73 динара, материјала за
образовање и усавршавање запослених 19.250,00 динара; материјала за саобраћај 9.095,04 динара;
материјала за одржавање хигијене и угоститељство 25.806,10 динара (набављена су средства и материјал
за одржавање хигијене, храна за учеснике семинара и вода) и материјал за посебне намене 2.772,00
динара за набавку потрошног материјала.
За дотације осталим непрофитним институцијама планирана су и утрошена средства у износу од
60.000,00 динара. Средства су пренета Институту за стандардизацију и сертификацију Београд на име
чланарине за 2021. годину.
За порезе, обавезне таксе, казне и пенале планирано је 11.000,00 динара, утрошка средстава није било.
За машине и опрему планирано је 50.000,00 динара, извршења није било у посматраном периоду.
За нематеријалну имовину планирани су издаци у износу 20.000,00 динара, издатака средстава за ове
намене није било у посматраном периоду.

Расходи и издаци финансирани из додатних средстава
Укупно

планирана

додатна

средства

за

Програмску

активност

15091009

–

ПОСЛОВНА

СТАНДАРДИЗАЦИЈА И СЕРТИФИКАЦИЈА износе 2.652.000,00 динара, а укупно су извршени расходи и
издаци у износу од 3.792,00 динара, што је 0,14% од плана.
Извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника
У оквиру Програмске активност 15091009 - Пословна стандардизација и сертификација планирано је
2.602.000,00 динара, остварено је 530.508,37 динара, док је утрошено 3.792,00 динара, што је 0,15% од
плана. Средства су утрошена за:
Трошкове платног промета и банкарске услуге у износу од 192,00 динара.
Услуге по уговору – утрошено је укупно 3.600,00 динара: за остале опште услуге 3.600,00 динара, на име
набаке картице - квалификовног електронског потписа преко Привредне коморе Србије.
Извор финансирања 1306 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства
У оквиру Програмске активност 15091009 - Пословна стандардизација и сертификација планирана су
средства из 13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година извор финансирања у износу од
50.000,00 динара, утрошка средстава из овог извора финансирања није било у извештајном периоду.
Глава 2102 – ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА
Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, основан је од стране
Владе АП Војводине на 38. седници одржаној 14.07.2010. године по решењу број 022-00475/2010.
Усвајањем Програма рада Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови
Сад, од стране Владе Аутономне Покрајине Војводине на 56. седници одржаној 10.11.2010. године,
почиње са радом као индиректни корисник буџета АП Војводине, у надлежности Стручне службе за
реализацију програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине.
План расхода и издатака Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад
за 2021. годину, износи 55.581.219,39 динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из
буџета у износу од 41.217.319,08 динара, извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских
корисника у износу од 9.651.000,00 динара, извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа
власти у износу од 3.462.000,00 динара и извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација,
помоћи и трансфери из ранијих година у износу од 1.250.900,31 динара). Укупно утрошена средства
износе 19.364.686,29 динара, из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања из буџета
16.366.305,45 динара и из извора финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника
2.998.380,84 динара, односно 34,84% плана. Средства су планирана и реализована у оквиру:
ПРОГРАМ 803 – Активна политика запошљавања
Програмска активност 8031002 – ПОСЛОВНА ЕДУКАЦИЈА
Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета
Финансирање расхода Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад,
буџетским средствима планирано је у износу од 41.217.319,08 динара. Пренета су средства у износу од
16.742.917,81 динар, а извршени расходи износе 16.366.305,45 динара, односно 39,71% од плана.
За плате, додатке и накнаде запослених (зараде) планирано је 16.646.124,93 динара, на име исплата
зарада, а утрошено 6.749.996,02 динара, што је 40,55% у односу на план.
За социјане доприносе на терет послодавца планирано је 2.771.579,80 динара, на име социјалних
доприноса на терет послодавца за исплате зарада. Утрошено је 1.123.874,39 динара, што је 40,55% у
односу на план.
За накнаде у натури планирано је 119.640,00 динара, а утрошка није било.
За социјална давања запосленима планирано је 180.000,00 динара, а утрошено је на име помоћи у
медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 60.000,00 динара, што је 33,33% у односу на
план.
За накнаде трошкова за запослене планирано је 927.418,29 динара. Утрошено је 286.752,49 динара, што
је 30,92% у односу на план.
За награде запосленима и остале посебне расходе планирано је 281.937,14 динара. Утрошено је
42.452,84 динара, што је 15,06% у односу на план.
За сталне трошкове планирано је укупно 8.205.800,00 динара. Утрошено је 29.921,11 динара на име
трошкова платног промета, 1.422.306,27 динара на име енергетских услуга, 996.051,71 динара на име
комуналних услуга, 342.632,26 динара на име услуга комуникација, 406.149,38 динара на име трошкова
осигурања, 914.027,00 динара на име закупа имовине и опреме и 14.350,00 динара на име осталих
трошкова, односно укупно је утрошено на име сталних трошкова 4.125.437,73 динара, што је 50,27% у
односу на план.
За трошкове путовања планирано је 280.000,00 динара, а утрошено је на име трошкова службених
путовања у земљи 19.603,00 динара што је 7,00% у односу на план.
За услуге по уговору планирано је 7.762.818,92 динара. Утрошено је 360.000,00 динара на име
административних услуга, 37.500,00 динара на име компјутерских услуга, 19.440,00 на име услуга
образовања и усавршавања, 60.000,00 динара на име услуга информисања, 1.295.087,88 динара на име
стручних услуга, 132.888,00 динара на име услуга за домаћинство и угоститељство, 37.054,16 динара на
име репрезентације и 57.574,54 динара на име осталих општих услуга, односно укупно је утрошено
1.999.544,58 динара што је 25,76% у односу на план.
За специјализоване услуге планирано је 200.000,00 динара (на име медицинских услуга), a утрошено је
89.500,00 динара што је 44,75% у односу на план.
За трошкове текућих поправки и одржавања планирано је 1.610.000,00 динара. У посматраном периоду
утрошено је на име текуће поправке и одржавања зграда и објекта 499.685,00 динара, а на име текућих
поправки и одржавања опреме 491.604,60 динара, односно укупно је утрошено 991.289,60 динара, што је
61,57% у односу на план.
За трошкове материјала планирано је 2.036.000,00 динара. Утрошено је 140.504,91 динара на име
административног материјала, 237.123,66 динара на име материјала за саобраћај, 155.898,00 динара на
име материјала за образовање, културу и спорт, 90.952,43 динара на име материјала за одржавање
хигијене и угоститељства, 151.692,80 динара на име материјала за посебне намене, односно укупно је
утрошено 776.171,80 динара, што је 38,12% у односу на план.
За пратеће трошкове задуживања планирано је 6.000,00 динара, а утрошка није било.

За порезе, обавезне таксе, казне и пенале планирано је 190.000,00 динара, а утрошено је на име осталих
пореза 101.683,00 динара што је 53,52% у односу на план.
Извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника
У оквиру датог извора финансирања планирана су средства у износу од 9.651.000,00 динара, остварена су
у износу од 4.232.317,05 динара, а извршени расходи износе 2.998.380,84 динара, или 31,07% од плана.
За сталне трошкове планирано је 1.760.000,00 динара, а утрошено: 10.843,17 динара на име трошкова
платног промета, на име комуналних услуга 253.836,00 динара, односно укупно је утрошено 264.679,17
динара, или 15,04% од плана.
За трошкове путовања планирано је 380.000,00 динара, а утрошено је на име трошкова службених
путовања у земљи 6.603,00 динара што је 1,74% у односу на план.
За услуге по уговору планирано је 4.770.000,00 динара, а утрошено: 28.056,00 динара на име услуга
информисања, 1.933.440,00 динара на име стручних услуга, 404.190,00 динара на име услуга за
домаћинство и угоститељство, 6.010,00 динара на име репрезентације и 4.800,00 динара и на име осталих
општих услуга, односно укупно је утрошено 2.376.496,00 динара, или 49,82% од плана.
За специјализоване услуге планирано је 150.000,00 динара, а утрошено је 31.460,00 динара на име
медицинских услуга, што је 20,97% у односу на план.
За трошкове текућих поправки и одржавања планирано је 1.060.000,00 динара. У посматраном периоду
утрошено на име текућих поправки и одржавања зграда и објеката 576,00 динара и 11.530,00 динара на
име текућих поправки и одржавања опреме односно укупно је утрошено 12.106,00 динара, што је 1,14% у
односу на план.
За трошкове материјала планирано је 1.400.000,00 динара. Утрошено је: 55.116,46 динара на име
материјала за саобраћај, 45.918,33 динара на име материјала за образовање и усавршавање запослених,
41.846,84 динара на име материјала за одржавање хигијене и угоститељство и 117.558,00 динара на име
материјала за посебне намене, односно укупно је утрошено 260.439,63 динара, што је 18,60% у односу на
план.
За пратеће трошкове задуживања планирано је 21.000,00 динара, а утрошено је на име казни за
кашњење 14,08 динара, што је 0,07% у односу на план.
За дотације међународним организацијама планирано је 30.000,00 динара, а утрошка није било.
За порезе, обавезне таксе, казне и пенале планирано је 80.000,00 динара, а утрошено је на име осталих
пореза 39.630,96 динара а на име обавезних такси 6.952,00 динара, односно укупно је утрошено 46.582,96
динара што је 58,23% у односу на план.
Извор финансирања 07 00 – трансфери од других нивоа власти
У оквиру датог извора финансирања планирана су средства у износу од 3.462.000,00 динара, а преноса и
утрошка није било. Средства су планирана по основу закључених:
- Уговора о спровођењу програма приправника између Града Новог Сада, Националне службе за
запошљавање - Филијала Нови Сад и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним
вештинама, у износу од 312.000,00 динара, преноса и утрошка није било;
- Уговорa закљученог између Града Новог Сада - Градске управе за привреду, Службе за реализацију
програма развоја АП Војводине и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама
за обуку незапослених лица за завариваче, у износу од 500.000,00 динара, преноса и утрошка није било;

- Уговорa закљученог између Града Новог Сада - Градске управе за привреду, Службе за реализацију
програма развоја АП Војводине и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама
за обуку незапослених лица за књиговође, у износу од 500.000,00 динара, преноса и утрошка није било;
- Уговорa закљученог између Града Новог Сада - Градске управе за привреду, Службе за реализацију
програма развоја АП Војводине и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама
за обуку незапослених лица за личног пратиоца детета, у износу од 1.000.000,00 динара, преноса и
утрошка није било;
- Уговорa закљученог између Града Новог Сада - Градске управе за привреду, Службе за реализацију
програма развоја АП Војводине и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама
за обуку незапослених лица за руковаоце грађевинским машинама, у износ од 1.000.000,00 динара,
преноса и утрошка није било;
- Уговорa закљученог између Града Новог Сада - Градске управе за привреду, Службе за реализацију
програма развоја АП Војводине и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама
за обуку незапослених лица за пасош компентенција, тј пасош компентенција је обука оснаживања и
едукације особа које су жртве трговине људима, у износу од 150.000,00 динара, преноса и утрошка није
било. Укупна средства су планирана у износу од 3.150.000,00 динара, а извршења није било.
Програмска активност 8035003 - Иновацијаски и технолошки центар за металску индустрију – ИТЦ
МИНД
Извор финансирања 15 00 – неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година
Планирана су средства од 1.250.900,31 динара, остварена су у износу од 1.250.900,31 динара. Средства су
планирана по основу учешћа Едукативног центра у реализацији ИПА Пројекта „Иновацијски и технолошки
центар за металску индустрију-ИТЦ МИНД“. Пројекат је био усмерен на повећање иновативног
потенцијала металске индустрије у прекограничном региону, као допринос свеукупној конкурентности
малих и средњих предузећа. Циљ Пројекта је био успостављање прекограничне сарадње Иновацијскотехнолошког центра за металску индустрију, што је допринело превазилажењу кључних баријера за
развој металске индустрије на просторима Србије и Мађарске.
На основу закљученог Уговора о субвенцији за допринос ЕУ, ИПА Пројекат је трајао од 22. 05 2018. године
до 29.09.2020. године. Као резултат наведеног Пројекта формиран је „Иновацијски и технолошки центар
за металску индустрију-ИТЦ МИНД“ у Едукативном центру и набављен је симулатор за заваривање, који
се налази у просторијама Едукативног центра и користи се за обуку незапослених лица.
У 2021. години планирана су средства из овог извора финансирања у висини од 1.250.900,31 динара, а
извршења није било.
Планирана средства нису трошена и налазила су се на посебном динарском рачуну Пројекта (извор
финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из претходних година), а након
коначног обрачуна по ИПА пројекту средства су враћена 12.04.2021. уплатиоцу – водећем партнеру на
Пројекту.
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