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ФИНАНСИЈСКИ  ПЛАН  
ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, 

ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА 
ЗА 2017. ГОДИНУ 



На основу члана 2. тачка 3, члана 28., члана 50., а у вези са чланом 41. Закона о буџетском систему1 
и члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине 
за 2017. годину („Службени лист АП Војводине“, 39/2017) покрајински секретар за социјалну 
политику, демографију и равноправност полова доноси 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ,  ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ 

ПОЛОВА  ЗА 2017. ГОДИНУ 

I     ПРИХОДИ, ПРИМАЊА  И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 

У   Финансијски план укључене су све промене прихода и примања, односно расхода и издатака 
одобрене до 9. августа 2017.године у складу са приписима који уређују буџетски систем. 

Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2017. 
годину утврђени су укупни приходи и примања Покрајинског секретаријата за социјалну политику, 
демографију и равноправност полова за 2017. годину у оквиру раздела 25  у износу од 
1.114.620.749,54 динара и то из следећих извора: 

01 00 - Приходи из буџета у износу од   1.088.507.749,54 динара, 
03 00 - Социјални доприноси у износу од  300.000,00 динара, 
06 00 - Донације од међународних организација у износу од  14.263.000,00 динара, 
07 00 - Трансфери од других нивоа власти у износу од   1.550.000,00 динара и 
13 00 -  Нераспоређен вишак прихода из ранијих година у износу од  10.000.000,00 динара 

У оквиру Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност 
полова, без индиректних корисника, планирани су приходи, примања и пренета неутрошена 
средства из ранијих година  из извора: 

Извор финасирања износ 

0100 Приходи из буџета  1.040.134.657,91 

0600 Донације од међународних организација  10. 263.000,00

1300 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година  10.000.000,00 

УКУПНО: 1.060.397.657.91 

У оквиру Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност 
полова планирани су приходи и примања за индиректне кориснике: 

1. Покрајински завод за социјалну заштиту из следећих извора:

01 00  Приходи из буџета 23.202.581,63 динара   
03 00  Социјални доприноси 300.000,00 динара   
06 00  Донације од међународних организације 4.000.000,00 динара  
07 00    Трансфери од других нивоа власти       350.000,00 динара    

УКУПНО: 27.852.581,63 динара   

2. Центар за породични смештај и усвојење – Нови Сад из извора:

01 00  Приходи из буџета 25.170.510,00 динара 

1
 "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/10, 101/11’, 93/12, 62/2013, 63/2013(испр.) и 108/13, 142/14, 

68/15-други закон, 103/2015 и 99/2016 ) 
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07 00     Трансфери од других нивоа власти   1.200.000,00 динара 
  УКУПНО:  26.370.510,00 динара   

II    ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2017. годину 
(„Службени лист АП Војводине“, број 39/2017) утврђен је распоред расхода и издатака 
Покрајинског секретаријата за социјалну политику,  демографију и равноправност полова  за 
2017. годину у оквиру раздела 25, по следећим функционалним класификацијама: 

010 – болест и инвалидност, 
040 - породица и деца на другом месту, 
070 - социјална помоћ угроженом становништву некласификована на   другом месту, 
090 - социјална заштита некласификована на другом месту и 
412 – општи послови по питању рада 

 у износу од 1.114.620.749,54 динара динара и приказан је у следећој табели: 
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25 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ,
ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

2500 ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова

Програм 0902 Социјална заштита

Програмска
активност 1014

Развој услуга социјалне заштите-Програм унапређења социјалне заштите у АПВ

090 Социјална заштита некласификована на другом месту

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ

91.021.960,00 91.021.960,00463

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 20.000.000,00 20.000.000,00

01 00 20.000.000,00 20.000.000,00Приходи из буџета

4632 Капитални трансфери осталим нивоима
власти

71.021.960,00 71.021.960,00

01 00 71.021.960,00 71.021.960,00Приходи из буџета

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

11.000.000,00 11.000.000,00481

4819 Дотације осталим непрофитним
институцијама

11.000.000,00 11.000.000,00

01 00 11.000.000,00 11.000.000,00Приходи из буџета

102.021.960,00 0,00 102.021.960,00

Извори финансирања за функцију 090

01 00 Приходи из буџета 102.021.960,00 102.021.960,00

Укупно за функцију  090

Укупно за програмску активност 1014 102.021.960,00 0,00 102.021.960,00

Извори финансирања за програмску активност 1014

01 00 Приходи из буџета 102.021.960,00 102.021.960,00

Програмска
активност 1015

Подршка удружењима грађана за  финансирање пројеката у области социјалне
заштите и заштите лица са инвалидитетом

090 Социјална заштита некласификована на другом месту

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

7.000.000,00 7.000.000,00481

4819 Дотације осталим непрофитним
институцијама

7.000.000,00 7.000.000,00

01 00 7.000.000,00 7.000.000,00Приходи из буџета

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00

Извори финансирања за функцију 090

01 00 Приходи из буџета 7.000.000,00 7.000.000,00

Укупно за функцију  090

Укупно за програмску активност 1015 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1015

01 00 Приходи из буџета 7.000.000,00 7.000.000,00
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Програмска
активност 1016

Подршка раду за спровођењу јавних овлашћења и других планираних активности
Црвеног крста Војводине

090 Социјална заштита некласификована на другом месту

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

15.000.000,00 15.000.000,00481

4819 Дотације осталим непрофитним
институцијама

15.000.000,00 15.000.000,00

01 00 15.000.000,00 15.000.000,00Приходи из буџета

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

Извори финансирања за функцију 090

01 00 Приходи из буџета 15.000.000,00 15.000.000,00

Укупно за функцију  090

Укупно за програмску активност 1016 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1016

01 00 Приходи из буџета 15.000.000,00 15.000.000,00

Програмска
активност 1017

Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима

070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 70.600.000,00 70.600.000,00465

4651 Остале текуће дотације и трансфери 22.600.000,00 22.600.000,00

01 00 22.600.000,00 22.600.000,00Приходи из буџета

4652 Остале капиталне дотације и трансфери 48.000.000,00 48.000.000,00

01 00 38.000.000,00 38.000.000,00Приходи из буџета

13 00 10.000.000,00 10.000.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година

70.600.000,00 0,00 70.600.000,00

Извори финансирања за функцију 070

01 00

13 00

Приходи из буџета

Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година

60.600.000,00

10.000.000,00

60.600.000,00

10.000.000,00

Укупно за функцију  070

Укупно за програмску активност 1017 70.600.000,00 0,00 70.600.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1017

01 00

13 00

Приходи из буџета

Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година

60.600.000,00

10.000.000,00

60.600.000,00

10.000.000,00

5



Р
а

зд
е

о

Г
л

а
в

а

П
р

о
г

р
а

м

Ф
у

н
к

ц
и

о
н

а
л

н
а

к
л

а
с

и
ф

и
к

а
ц

и
ја

Е
к

о
н

о
м

с
к

а
к

л
а

с
и

ф
и

к
а

ц
и

ја

И
зв

о
р

ф
и

н
а

н
с

и
р

а
њ

а

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и

пренетих
неутрошених

средстава

Расходи и 
издаци из 
додатних
средстава

Укупно

П
р

о
г

р
а

м
с

к
а

с
т

р
у

к
т

у
р

а

Програмска
активност 1027

Администрација управљање и надзор у области социјалне заштите

090 Социјална заштита некласификована на другом месту

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

11.788.378,94 11.788.378,94411

4111 Плате, додаци и накнаде запослених 11.788.378,94 11.788.378,94

01 00 11.788.378,94 11.788.378,94Приходи из буџета

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА

2.110.119,83 2.110.119,83412

4121 Допринос за пензијско и инвалидско
осигурање

1.414.605,47 1.414.605,47

01 00 1.414.605,47 1.414.605,47Приходи из буџета

4122 Допринос за здравствено осигурање 607.101,52 607.101,52

01 00 607.101,52 607.101,52Приходи из буџета

4123 Допринос за незапосленост 88.412,84 88.412,84

01 00 88.412,84 88.412,84Приходи из буџета

НАКНАДЕ У НАТУРИ 160.004,32 160.004,32413

4131 Накнаде у натури 160.004,32 160.004,32

01 00 160.004,32 160.004,32Приходи из буџета

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 166.000,00 166.000,00414

4141 Исплата накнада за време одсуствовања с
посла на терет фондова

100.000,00 100.000,00

01 00 100.000,00 100.000,00Приходи из буџета

4143 Отпремнине и помоћи 66.000,00 66.000,00

01 00 66.000,00 66.000,00Приходи из буџета

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 251.000,00 251.000,00415

4151 Накнаде трошкова за запослене 251.000,00 251.000,00

01 00 251.000,00 251.000,00Приходи из буџета

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ

2.516.071,44 2.516.071,44463

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 1.198.095,24 1.198.095,24

01 00 1.198.095,24 1.198.095,24Приходи из буџета

4632 Капитални трансфери осталим нивоима
власти

1.317.976,20 1.317.976,20

01 00 1.317.976,20 1.317.976,20Приходи из буџета

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 1.557.762,24 1.557.762,24465

4651 Остале текуће дотације и трансфери 1.557.762,24 1.557.762,24

01 00 1.557.762,24 1.557.762,24Приходи из буџета

18.549.336,77 0,00 18.549.336,77

Извори финансирања за функцију 090

01 00 Приходи из буџета 18.549.336,77 18.549.336,77

Укупно за функцију  090

Укупно за програмску активност 1027 18.549.336,77 0,00 18.549.336,77

Извори финансирања за програмску активност 1027

01 00 Приходи из буџета 18.549.336,77 18.549.336,77
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Укупно за програм Социјална заштита 213.171.296,77 0,00 213.171.296,77

Извори финансирања за програм Социјална заштита

01 00

13 00

Приходи из буџета

Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година

203.171.296,77

10.000.000,00

203.171.296,77

10.000.000,00

Програм 0903 Породично-правна заштита грађана

Програмска
активност 1005

Подршка породицама за подстицање рађања

040 Породица и деца

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
ИЗ БУЏЕТА

642.000.000,00 642.000.000,00472

4723 Накнаде из буџета за децу и породицу 642.000.000,00 642.000.000,00

01 00 642.000.000,00 642.000.000,00Приходи из буџета

642.000.000,00 0,00 642.000.000,00

Извори финансирања за функцију 040

01 00 Приходи из буџета 642.000.000,00 642.000.000,00

Укупно за функцију  040

Укупно за програмску активност 1005 642.000.000,00 0,00 642.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1005

01 00 Приходи из буџета 642.000.000,00 642.000.000,00

Програмска
активност 1006

Подршка удружењима грађана за подршку друштвене бриге о деци и популаризацију
пронаталитетне политике

040 Породица и деца

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

4.000.000,00 4.000.000,00481

4819 Дотације осталим непрофитним
институцијама

4.000.000,00 4.000.000,00

01 00 4.000.000,00 4.000.000,00Приходи из буџета

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

Извори финансирања за функцију 040

01 00 Приходи из буџета 4.000.000,00 4.000.000,00

Укупно за функцију  040

Укупно за програмску активност 1006 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1006

01 00 Приходи из буџета 4.000.000,00 4.000.000,00

Програмска
активност 1007

Администрација, управљање и надзор

040 Породица и деца

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

24.163.900,91 24.163.900,91411

4111 Плате, додаци и накнаде запослених 24.163.900,91 24.163.900,91

01 00 24.163.900,91 24.163.900,91Приходи из буџета
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СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА

4.325.338,27 4.325.338,27412

4121 Допринос за пензијско и инвалидско
осигурање

2.899.668,11 2.899.668,11

01 00 2.899.668,11 2.899.668,11Приходи из буџета

4122 Допринос за здравствено осигурање 1.244.440,90 1.244.440,90

01 00 1.244.440,90 1.244.440,90Приходи из буџета

4123 Допринос за незапосленост 181.229,26 181.229,26

01 00 181.229,26 181.229,26Приходи из буџета

НАКНАДЕ У НАТУРИ 762.810,74 762.810,74413

4131 Накнаде у натури 762.810,74 762.810,74

01 00 762.810,74 762.810,74Приходи из буџета

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 1.200.000,00 1.200.000,00414

4141 Исплата накнада за време одсуствовања с
посла на терет фондова

200.000,00 200.000,00

01 00 200.000,00 200.000,00Приходи из буџета

4143 Отпремнине и помоћи 600.000,00 600.000,00

01 00 600.000,00 600.000,00Приходи из буџета

4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог
или чланова уже породице и друге помоћи
запосленом

400.000,00 400.000,00

01 00 400.000,00 400.000,00Приходи из буџета

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 1.448.976,50 1.448.976,50415

4151 Накнаде трошкова за запослене 1.448.976,50 1.448.976,50

01 00 1.448.976,50 1.448.976,50Приходи из буџета

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ
ПОСЕБНИ РАСХОДИ

191.000,00 191.000,00416

4161 Награде запосленима и остали посебни
расходи

191.000,00 191.000,00

01 00 191.000,00 191.000,00Приходи из буџета

СТАЛНИ ТРОШКОВИ 180.000,00 180.000,00421

4211 Трошкови платног промета и банкарских
услуга

10.000,00 10.000,00

01 00 10.000,00 10.000,00Приходи из буџета

4214 Услуге комуникација 170.000,00 170.000,00

01 00 170.000,00 170.000,00Приходи из буџета

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 1.250.000,00 1.250.000,00422

4221 Трошкови службених путовања у земљи 1.250.000,00 1.250.000,00

01 00 1.250.000,00 1.250.000,00Приходи из буџета
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УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 5.164.000,00 5.164.000,00423

4231 Административне услуге 50.000,00 50.000,00

01 00 50.000,00 50.000,00Приходи из буџета

4232 Компјутерске услуге 600.000,00 600.000,00

01 00 600.000,00 600.000,00Приходи из буџета

4233 Услуге образовања и усавршавања
запослених

500.000,00 500.000,00

01 00 500.000,00 500.000,00Приходи из буџета

4234 Услуге информисања 1.000.000,00 1.000.000,00

01 00 1.000.000,00 1.000.000,00Приходи из буџета

4235 Стручне услуге 2.600.000,00 2.600.000,00

01 00 2.600.000,00 2.600.000,00Приходи из буџета

4237 Репрезентација 383.000,00 383.000,00

01 00 383.000,00 383.000,00Приходи из буџета

4239 Остале опште услуге 31.000,00 31.000,00

01 00 31.000,00 31.000,00Приходи из буџета

МАТЕРИЈАЛ 450.000,00 450.000,00426

4261 Административни материјал 200.000,00 200.000,00

01 00 200.000,00 200.000,00Приходи из буџета

4263 Материјали за образовање и усавршавање
запослених

250.000,00 250.000,00

01 00 250.000,00 250.000,00Приходи из буџета

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 3.240.337,26 3.240.337,26465

4651 Остале текуће дотације и трансфери 3.240.337,26 3.240.337,26

01 00 3.240.337,26 3.240.337,26Приходи из буџета

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ,
ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

30.000,00 30.000,00482

4821 Остали порези 10.000,00 10.000,00

01 00 10.000,00 10.000,00Приходи из буџета

4822 Обавезне таксе 10.000,00 10.000,00

01 00 10.000,00 10.000,00Приходи из буџета

4823 Новчане казне, пенали и камате 10.000,00 10.000,00

01 00 10.000,00 10.000,00Приходи из буџета

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО
РЕШЕЊУ СУДОВА

277.000,00 277.000,00483

4831 Новчане казне и пенали по решењу судова 277.000,00 277.000,00

01 00 277.000,00 277.000,00Приходи из буџета

42.683.363,68 0,00 42.683.363,68

Извори финансирања за функцију 040

01 00 Приходи из буџета 42.683.363,68 42.683.363,68

Укупно за функцију  040

Укупно за програмску активност 1007 42.683.363,68 0,00 42.683.363,68

Извори финансирања за програмску активност 1007

01 00 Приходи из буџета 42.683.363,68 42.683.363,68
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Укупно за програм Породично-правна заштита грађана 688.683.363,68 0,00 688.683.363,68

Извори финансирања за програм Породично-правна заштита грађана

01 00 Приходи из буџета 688.683.363,68 688.683.363,68

Програм 0904 Борачко-инвалидска заштита

Програмска
активност 1004

Подршка удружењима и невладиним организацијама у области борачко-инвалидске
заштите

010 Болест и инвалидност

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

5.000.000,00 5.000.000,00481

4819 Дотације осталим непрофитним
институцијама

5.000.000,00 5.000.000,00

01 00 5.000.000,00 5.000.000,00Приходи из буџета

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

Извори финансирања за функцију 010

01 00 Приходи из буџета 5.000.000,00 5.000.000,00

Укупно за функцију  010

Укупно за програмску активност 1004 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1004

01 00 Приходи из буџета 5.000.000,00 5.000.000,00

Програмска
активност 1005

Администрација, управљање и надзор у области борачко инвалидске заштите и
заштите цивилних инвалида рата

010 Болест и инвалидност

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

8.808.885,97 8.808.885,97411

4111 Плате, додаци и накнаде запослених 8.808.885,97 8.808.885,97

01 00 8.808.885,97 8.808.885,97Приходи из буџета

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА

1.576.790,59 1.576.790,59412

4121 Допринос за пензијско и инвалидско
осигурање

1.057.066,32 1.057.066,32

01 00 1.057.066,32 1.057.066,32Приходи из буџета

4122 Допринос за здравствено осигурање 453.657,63 453.657,63

01 00 453.657,63 453.657,63Приходи из буџета

4123 Допринос за незапосленост 66.066,64 66.066,64

01 00 66.066,64 66.066,64Приходи из буџета

НАКНАДЕ У НАТУРИ 87.971,84 87.971,84413

4131 Накнаде у натури 87.971,84 87.971,84

01 00 87.971,84 87.971,84Приходи из буџета

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 300.000,00 300.000,00414

4141 Исплата накнада за време одсуствовања с
посла на терет фондова

300.000,00 300.000,00

01 00 300.000,00 300.000,00Приходи из буџета

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 283.877,59 283.877,59415

4151 Накнаде трошкова за запослене 283.877,59 283.877,59

01 00 283.877,59 283.877,59Приходи из буџета
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НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ
ПОСЕБНИ РАСХОДИ

65.000,00 65.000,00416

4161 Награде запосленима и остали посебни
расходи

65.000,00 65.000,00

01 00 65.000,00 65.000,00Приходи из буџета

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 1.172.471,47 1.172.471,47465

4651 Остале текуће дотације и трансфери 1.172.471,47 1.172.471,47

01 00 1.172.471,47 1.172.471,47Приходи из буџета

12.294.997,46 0,00 12.294.997,46

Извори финансирања за функцију 010

01 00 Приходи из буџета 12.294.997,46 12.294.997,46

Укупно за функцију  010

Укупно за програмску активност 1005 12.294.997,46 0,00 12.294.997,46

Извори финансирања за програмску активност 1005

01 00 Приходи из буџета 12.294.997,46 12.294.997,46

Укупно за програм Борачко-инвалидска заштита 17.294.997,46 0,00 17.294.997,46

Извори финансирања за програм Борачко-инвалидска заштита

01 00 Приходи из буџета 17.294.997,46 17.294.997,46

Програм 1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода

Програмска
активност 1014

Афирмација родне равноправности

412 Општи послови по питању рада

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.125.000,00 1.125.000,00423

4234 Услуге информисања 600.000,00 600.000,00

01 00 600.000,00 600.000,00Приходи из буџета

4235 Стручне услуге 445.000,00 445.000,00

01 00 445.000,00 445.000,00Приходи из буџета

4237 Репрезентација 80.000,00 80.000,00

01 00 80.000,00 80.000,00Приходи из буџета

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
ИЗ БУЏЕТА

310.000,00 310.000,00472

4727 Накнаде из буџета за образовање, културу,
науку и спорт

310.000,00 310.000,00

01 00 310.000,00 310.000,00Приходи из буџета

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

7.310.000,00 7.310.000,00481

4819 Дотације осталим непрофитним
институцијама

7.310.000,00 7.310.000,00

01 00 7.310.000,00 7.310.000,00Приходи из буџета

8.745.000,00 0,00 8.745.000,00

Извори финансирања за функцију 412

01 00 Приходи из буџета 8.745.000,00 8.745.000,00

Укупно за функцију  412

Укупно за програмску активност 1014 8.745.000,00 0,00 8.745.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1014

01 00 Приходи из буџета 8.745.000,00 8.745.000,00
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Програмска
активност 1015

Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у
области равноправности полова

412 Општи послови по питању рада

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 75.500.000,00 75.500.000,00465

4651 Остале текуће дотације и трансфери 32.500.000,00 32.500.000,00

01 00 32.500.000,00 32.500.000,00Приходи из буџета

4652 Остале капиталне дотације и трансфери 43.000.000,00 43.000.000,00

01 00 43.000.000,00 43.000.000,00Приходи из буџета

75.500.000,00 0,00 75.500.000,00

Извори финансирања за функцију 412

01 00 Приходи из буџета 75.500.000,00 75.500.000,00

Укупно за функцију  412

Укупно за програмску активност 1015 75.500.000,00 0,00 75.500.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1015

01 00 Приходи из буџета 75.500.000,00 75.500.000,00

Програмска
активност 1016

Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ

412 Општи послови по питању рада

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 540.000,00 540.000,00422

4221 Трошкови службених путовања у земљи 540.000,00 540.000,00

01 00 540.000,00 540.000,00Приходи из буџета

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ

4.200.000,00 4.200.000,00463

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 4.200.000,00 4.200.000,00

01 00 4.200.000,00 4.200.000,00Приходи из буџета

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 25.000.000,00 25.000.000,00465

4651 Остале текуће дотације и трансфери 25.000.000,00 25.000.000,00

01 00 25.000.000,00 25.000.000,00Приходи из буџета

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

4.000.000,00 4.000.000,00481

4819 Дотације осталим непрофитним
институцијама

4.000.000,00 4.000.000,00

01 00 4.000.000,00 4.000.000,00Приходи из буџета

33.740.000,00 0,00 33.740.000,00

Извори финансирања за функцију 412

01 00 Приходи из буџета 33.740.000,00 33.740.000,00

Укупно за функцију  412

Укупно за програмску активност 1016 33.740.000,00 0,00 33.740.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1016

01 00 Приходи из буџета 33.740.000,00 33.740.000,00
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Програмска
активност 1017

Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини

412 Општи послови по питању рада

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 3.000.000,00 3.000.000,00423

4235 Стручне услуге 3.000.000,00 3.000.000,00

01 00 3.000.000,00 3.000.000,00Приходи из буџета

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА

10.000.000,00 10.000.000,00454

4541 Текуће субвенције приватним предузећима 10.000.000,00 10.000.000,00

01 00 10.000.000,00 10.000.000,00Приходи из буџета

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00

Извори финансирања за функцију 412

01 00 Приходи из буџета 13.000.000,00 13.000.000,00

Укупно за функцију  412

Укупно за програмску активност 1017 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1017

01 00 Приходи из буџета 13.000.000,00 13.000.000,00

Пројекат 4019 Интегрисани одговор на насиље над женама у АП Војводини

412 Општи послови по питању рада

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 9.823.000,00 9.823.000,00423

4232 Компјутерске услуге 424.000,00 424.000,00

06 00 424.000,00 424.000,00Донације од међународних организација

4235 Стручне услуге 9.399.000,00 9.399.000,00

06 00 9.399.000,00 9.399.000,00Донације од међународних организација

МАТЕРИЈАЛ 198.000,00 198.000,00426

4261 Административни материјал 198.000,00 198.000,00

06 00 198.000,00 198.000,00Донације од међународних организација

МАШИНЕ И ОПРЕМА 242.000,00 242.000,00512

5122 Административна опрема 242.000,00 242.000,00

06 00 242.000,00 242.000,00Донације од међународних организација

0,00 10.263.000,00 10.263.000,00

Извори финансирања за функцију 412

06 00 Донације од међународних организација 10.263.000,00 10.263.000,00

Укупно за функцију  412

Укупно за пројекат 4019 0,00 10.263.000,00 10.263.000,00

Извори финансирања за пројекат 4019

06 00 Донације од међународних организација 10.263.000,00 10.263.000,00

Укупно за програм Унапређење и заштита људских и мањинских права
и слобода

130.985.000,00 10.263.000,00 141.248.000,00

Извори финансирања за програм Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода

01 00

06 00

Приходи из буџета

Донације од међународних организација

130.985.000,00

10.263.000,00

130.985.000,00

10.263.000,00
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Свега за главу 2500 - ПС за соц. пол. демографију и равноправност
полова

1.050.134.657,91 10.263.000,00 1.060.397.657,91

Извори финансирања за главу 2500 - ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова

01 00

06 00

13 00

Приходи из буџета

Донације од међународних организација

Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година

1.040.134.657,91

10.000.000,00

10.263.000,00

1.040.134.657,91

10.263.000,00

10.000.000,00

2501 Покрајински завод за социјалну заштиту

Програм 0902 Социјална заштита

Програмска
активност 1019

Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити

090 Социјална заштита некласификована на другом месту

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

11.813.577,00 11.813.577,00411

4111 Плате, додаци и накнаде запослених 11.813.577,00 11.813.577,00

01 00 11.813.577,00 11.813.577,00Приходи из буџета

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА

2.114.630,27 2.114.630,27412

4121 Допринос за пензијско и инвалидско
осигурање

1.417.629,23 1.417.629,23

01 00 1.417.629,23 1.417.629,23Приходи из буџета

4122 Допринос за здравствено осигурање 608.399,21 608.399,21

01 00 608.399,21 608.399,21Приходи из буџета

4123 Допринос за незапосленост 88.601,83 88.601,83

01 00 88.601,83 88.601,83Приходи из буџета

НАКНАДЕ У НАТУРИ 230.000,00 230.000,00413

4131 Накнаде у натури 230.000,00 230.000,00

01 00 230.000,00 230.000,00Приходи из буџета

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 370.000,00 300.000,00 670.000,00414

4141 Исплата накнада за време одсуствовања с
посла на терет фондова

150.000,00 300.000,00 450.000,00

01 00 150.000,00 150.000,00Приходи из буџета

03 00 300.000,00 300.000,00Социјални доприноси

4143 Отпремнине и помоћи 100.000,00 100.000,00

01 00 100.000,00 100.000,00Приходи из буџета

4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог
или чланова уже породице и друге помоћи
запосленом

120.000,00 120.000,00

01 00 120.000,00 120.000,00Приходи из буџета

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 220.000,00 220.000,00415

4151 Накнаде трошкова за запослене 220.000,00 220.000,00

01 00 220.000,00 220.000,00Приходи из буџета

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ
ПОСЕБНИ РАСХОДИ

437.000,00 437.000,00416

4161 Награде запосленима и остали посебни
расходи

437.000,00 437.000,00

01 00 437.000,00 437.000,00Приходи из буџета
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СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1.560.000,00 1.560.000,00421

4211 Трошкови платног промета и банкарских
услуга

80.000,00 80.000,00

01 00 80.000,00 80.000,00Приходи из буџета

4212 Енергетске услуге 460.000,00 460.000,00

01 00 460.000,00 460.000,00Приходи из буџета

4213 Комуналне услуге 120.000,00 120.000,00

01 00 120.000,00 120.000,00Приходи из буџета

4214 Услуге комуникација 400.000,00 400.000,00

01 00 400.000,00 400.000,00Приходи из буџета

4215 Трошкови осигурања 350.000,00 350.000,00

01 00 350.000,00 350.000,00Приходи из буџета

4216 Закуп имовине и опреме 150.000,00 150.000,00

01 00 150.000,00 150.000,00Приходи из буџета

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 350.000,00 350.000,00422

4221 Трошкови службених путовања у земљи 350.000,00 350.000,00

01 00 350.000,00 350.000,00Приходи из буџета

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2.180.000,00 2.180.000,00423

4231 Административне услуге 100.000,00 100.000,00

01 00 100.000,00 100.000,00Приходи из буџета

4232 Компјутерске услуге 450.000,00 450.000,00

01 00 450.000,00 450.000,00Приходи из буџета

4233 Услуге образовања и усавршавања
запослених

400.000,00 400.000,00

01 00 400.000,00 400.000,00Приходи из буџета

4234 Услуге информисања 100.000,00 100.000,00

01 00 100.000,00 100.000,00Приходи из буџета

4235 Стручне услуге 850.000,00 850.000,00

01 00 850.000,00 850.000,00Приходи из буџета

4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 100.000,00 100.000,00

01 00 100.000,00 100.000,00Приходи из буџета

4237 Репрезентација 100.000,00 100.000,00

01 00 100.000,00 100.000,00Приходи из буџета

4239 Остале опште услуге 80.000,00 80.000,00

01 00 80.000,00 80.000,00Приходи из буџета

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 1.250.000,00 1.250.000,00425

4251 Текуће поправке и одржавање зграда и
објеката

900.000,00 900.000,00

01 00 900.000,00 900.000,00Приходи из буџета

4252 Текуће поправке и одржавање опреме 350.000,00 350.000,00

01 00 350.000,00 350.000,00Приходи из буџета
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МАТЕРИЈАЛ 823.000,00 823.000,00426

4261 Административни материјал 220.000,00 220.000,00

01 00 220.000,00 220.000,00Приходи из буџета

4263 Материјали за образовање и усавршавање
запослених

200.000,00 200.000,00

01 00 200.000,00 200.000,00Приходи из буџета

4264 Материјали за саобраћај 300.000,00 300.000,00

01 00 300.000,00 300.000,00Приходи из буџета

4268 Материјали за одржавање хигијене и
угоститељство

23.000,00 23.000,00

01 00 23.000,00 23.000,00Приходи из буџета

4269 Материјали за посебне намене 80.000,00 80.000,00

01 00 80.000,00 80.000,00Приходи из буџета

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 1.304.374,36 1.304.374,36465

4651 Остале текуће дотације и трансфери 1.304.374,36 1.304.374,36

01 00 1.304.374,36 1.304.374,36Приходи из буџета

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ,
ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

150.000,00 150.000,00482

4821 Остали порези 80.000,00 80.000,00

01 00 80.000,00 80.000,00Приходи из буџета

4822 Обавезне таксе 50.000,00 50.000,00

01 00 50.000,00 50.000,00Приходи из буџета

4823 Новчане казне, пенали и камате 20.000,00 20.000,00

01 00 20.000,00 20.000,00Приходи из буџета

МАШИНЕ И ОПРЕМА 400.000,00 400.000,00512

5122 Административна опрема 400.000,00 400.000,00

01 00 400.000,00 400.000,00Приходи из буџета

23.202.581,63 300.000,00 23.502.581,63

Извори финансирања за функцију 090

01 00

03 00

Приходи из буџета

Социјални доприноси

23.202.581,63

300.000,00

23.202.581,63

300.000,00

Укупно за функцију  090

Укупно за програмску активност 1019 23.202.581,63 300.000,00 23.502.581,63

Извори финансирања за програмску активност 1019

01 00

03 00

Приходи из буџета

Социјални доприноси

23.202.581,63

300.000,00

23.202.581,63

300.000,00
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Пројекат 4021
Развој сродничког хранитељства, подељене бриге за децу са сметњама у развоју и 
културно компетентне праксе у социјалном раду

090 Социјална заштита некласификована на другом месту

СТАЛНИ ТРОШКОВИ 30.000,00 30.000,00421

4211 Трошкови платног промета и банкарских
услуга

30.000,00 30.000,00

06 00 30.000,00 30.000,00Донације од међународних организација

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 1.170.000,00 1.170.000,00422

4221 Трошкови службених путовања у земљи 1.170.000,00 1.170.000,00

06 00 1.170.000,00 1.170.000,00Донације од међународних организација

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.630.000,00 1.630.000,00423

4234 Услуге информисања 200.000,00 200.000,00

06 00 200.000,00 200.000,00Донације од међународних организација

4235 Стручне услуге 430.000,00 430.000,00

06 00 430.000,00 430.000,00Донације од међународних организација

4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 900.000,00 900.000,00

06 00 900.000,00 900.000,00Донације од међународних организација

4239 Остале опште услуге 100.000,00 100.000,00

06 00 100.000,00 100.000,00Донације од међународних организација

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 470.000,00 470.000,00424

4249 Остале специјализоване услуге 470.000,00 470.000,00

06 00 470.000,00 470.000,00Донације од међународних организација

МАТЕРИЈАЛ 700.000,00 700.000,00426

4261 Административни материјал 200.000,00 200.000,00

06 00 200.000,00 200.000,00Донације од међународних организација

4264 Материјали за саобраћај 500.000,00 500.000,00

06 00 500.000,00 500.000,00Донације од међународних организација

0,00 4.000.000,00 4.000.000,00

Извори финансирања за функцију 090

06 00 Донације од међународних организација 4.000.000,00 4.000.000,00

Укупно за функцију  090

Укупно за пројекат 4021 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 4021

06 00 Донације од међународних организација 4.000.000,00 4.000.000,00
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Пројекат 4029
Унапређење услуга социјалне заштите и квалитета стручног рада пружаоца услуга на
локалном нивоу у граду Панчеву

090 Социјална заштита некласификована на другом месту

СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1.000,00 1.000,00421

4211 Трошкови платног промета и банкарских
услуга

1.000,00 1.000,00

07 00 1.000,00 1.000,00Трансфери од других нивоа власти

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 134.160,00 134.160,00422

4221 Трошкови службених путовања у земљи 134.160,00 134.160,00

07 00 134.160,00 134.160,00Трансфери од других нивоа власти

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 10.000,00 10.000,00423

4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 10.000,00 10.000,00

07 00 10.000,00 10.000,00Трансфери од других нивоа власти

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 175.000,00 175.000,00424

4249 Остале специјализоване услуге 175.000,00 175.000,00

07 00 175.000,00 175.000,00Трансфери од других нивоа власти

МАТЕРИЈАЛ 29.840,00 29.840,00426

4261 Административни материјал 4.840,00 4.840,00

07 00 4.840,00 4.840,00Трансфери од других нивоа власти

4264 Материјали за саобраћај 25.000,00 25.000,00

07 00 25.000,00 25.000,00Трансфери од других нивоа власти

0,00 350.000,00 350.000,00

Извори финансирања за функцију 090

07 00 Трансфери од других нивоа власти 350.000,00 350.000,00

Укупно за функцију  090

Укупно за пројекат 4029 0,00 350.000,00 350.000,00

Извори финансирања за пројекат 4029

07 00 Трансфери од других нивоа власти 350.000,00 350.000,00

Укупно за програм Социјална заштита 23.202.581,63 4.650.000,00 27.852.581,63

Извори финансирања за програм Социјална заштита

01 00

03 00

06 00

07 00

Приходи из буџета

Социјални доприноси

Донације од међународних организација

Трансфери од других нивоа власти

23.202.581,63

300.000,00

4.000.000,00

350.000,00

23.202.581,63

300.000,00

4.000.000,00

350.000,00

Свега за главу 2501 - Покрајински завод за социјалну заштиту 23.202.581,63 4.650.000,00 27.852.581,63

Извори финансирања за главу 2501 - Покрајински завод за социјалну заштиту

01 00

03 00

06 00

07 00

Приходи из буџета

Социјални доприноси

Донације од међународних организација

Трансфери од других нивоа власти

23.202.581,63

300.000,00

4.000.000,00

350.000,00

23.202.581,63

300.000,00

4.000.000,00

350.000,00
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2502 Центар за породични смештај и усвојење - Нови Сад

Програм 0902 Социјална заштита

Програмска
активност 1020

Породични смештај и усвојење

090 Социјална заштита некласификована на другом месту

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

11.580.210,00 11.580.210,00411

4111 Плате, додаци и накнаде запослених 11.580.210,00 11.580.210,00

01 00 11.580.210,00 11.580.210,00Приходи из буџета

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА

2.072.890,00 2.072.890,00412

4121 Допринос за пензијско и инвалидско
осигурање

1.389.650,00 1.389.650,00

01 00 1.389.650,00 1.389.650,00Приходи из буџета

4122 Допринос за здравствено осигурање 596.380,00 596.380,00

01 00 596.380,00 596.380,00Приходи из буџета

4123 Допринос за незапосленост 86.860,00 86.860,00

01 00 86.860,00 86.860,00Приходи из буџета

НАКНАДЕ У НАТУРИ 130.000,00 130.000,00413

4131 Накнаде у натури 130.000,00 130.000,00

01 00 130.000,00 130.000,00Приходи из буџета

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 250.000,00 250.000,00414

4141 Исплата накнада за време одсуствовања с
посла на терет фондова

100.000,00 100.000,00

01 00 100.000,00 100.000,00Приходи из буџета

4143 Отпремнине и помоћи 100.000,00 100.000,00

01 00 100.000,00 100.000,00Приходи из буџета

4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог
или чланова уже породице и друге помоћи
запосленом

50.000,00 50.000,00

01 00 50.000,00 50.000,00Приходи из буџета

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 400.000,00 400.000,00415

4151 Накнаде трошкова за запослене 400.000,00 400.000,00

01 00 400.000,00 400.000,00Приходи из буџета

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ
ПОСЕБНИ РАСХОДИ

410.000,00 410.000,00416

4161 Награде запосленима и остали посебни
расходи

410.000,00 410.000,00

01 00 410.000,00 410.000,00Приходи из буџета
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СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1.520.000,00 1.520.000,00421

4211 Трошкови платног промета и банкарских
услуга

80.000,00 80.000,00

01 00 80.000,00 80.000,00Приходи из буџета

4212 Енергетске услуге 400.000,00 400.000,00

01 00 400.000,00 400.000,00Приходи из буџета

4213 Комуналне услуге 150.000,00 150.000,00

01 00 150.000,00 150.000,00Приходи из буџета

4214 Услуге комуникација 500.000,00 500.000,00

01 00 500.000,00 500.000,00Приходи из буџета

4215 Трошкови осигурања 300.000,00 300.000,00

01 00 300.000,00 300.000,00Приходи из буџета

4216 Закуп имовине и опреме 80.000,00 80.000,00

01 00 80.000,00 80.000,00Приходи из буџета

4219 Остали трошкови 10.000,00 10.000,00

01 00 10.000,00 10.000,00Приходи из буџета

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 600.000,00 600.000,00422

4221 Трошкови службених путовања у земљи 600.000,00 600.000,00

01 00 600.000,00 600.000,00Приходи из буџета

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 3.170.000,00 3.170.000,00423

4231 Административне услуге 150.000,00 150.000,00

01 00 150.000,00 150.000,00Приходи из буџета

4232 Компјутерске услуге 400.000,00 400.000,00

01 00 400.000,00 400.000,00Приходи из буџета

4233 Услуге образовања и усавршавања
запослених

250.000,00 250.000,00

01 00 250.000,00 250.000,00Приходи из буџета

4234 Услуге информисања 300.000,00 300.000,00

01 00 300.000,00 300.000,00Приходи из буџета

4235 Стручне услуге 1.800.000,00 1.800.000,00

01 00 1.800.000,00 1.800.000,00Приходи из буџета

4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 100.000,00 100.000,00

01 00 100.000,00 100.000,00Приходи из буџета

4237 Репрезентација 150.000,00 150.000,00

01 00 150.000,00 150.000,00Приходи из буџета

4239 Остале опште услуге 20.000,00 20.000,00

01 00 20.000,00 20.000,00Приходи из буџета

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 300.000,00 300.000,00425

4251 Текуће поправке и одржавање зграда и
објеката

150.000,00 150.000,00

01 00 150.000,00 150.000,00Приходи из буџета

4252 Текуће поправке и одржавање опреме 150.000,00 150.000,00

01 00 150.000,00 150.000,00Приходи из буџета
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МАТЕРИЈАЛ 1.470.000,00 1.470.000,00426

4261 Административни материјал 300.000,00 300.000,00

01 00 300.000,00 300.000,00Приходи из буџета

4263 Материјали за образовање и усавршавање
запослених

200.000,00 200.000,00

01 00 200.000,00 200.000,00Приходи из буџета

4264 Материјали за саобраћај 600.000,00 600.000,00

01 00 600.000,00 600.000,00Приходи из буџета

4268 Материјали за одржавање хигијене и
угоститељство

70.000,00 70.000,00

01 00 70.000,00 70.000,00Приходи из буџета

4269 Материјали за посебне намене 300.000,00 300.000,00

01 00 300.000,00 300.000,00Приходи из буџета

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 1.327.410,00 1.327.410,00465

4651 Остале текуће дотације и трансфери 1.327.410,00 1.327.410,00

01 00 1.327.410,00 1.327.410,00Приходи из буџета

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ,
ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

130.000,00 130.000,00482

4821 Остали порези 100.000,00 100.000,00

01 00 100.000,00 100.000,00Приходи из буџета

4822 Обавезне таксе 20.000,00 20.000,00

01 00 20.000,00 20.000,00Приходи из буџета

4823 Новчане казне, пенали и камате 10.000,00 10.000,00

01 00 10.000,00 10.000,00Приходи из буџета

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО
РЕШЕЊУ СУДОВА

10.000,00 10.000,00483

4831 Новчане казне и пенали по решењу судова 10.000,00 10.000,00

01 00 10.000,00 10.000,00Приходи из буџета

МАШИНЕ И ОПРЕМА 1.400.000,00 1.400.000,00512

5122 Административна опрема 1.400.000,00 1.400.000,00

01 00 1.400.000,00 1.400.000,00Приходи из буџета

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 400.000,00 400.000,00515

5151 Нематеријална имовина 400.000,00 400.000,00

01 00 400.000,00 400.000,00Приходи из буџета

25.170.510,00 0,00 25.170.510,00

Извори финансирања за функцију 090

01 00 Приходи из буџета 25.170.510,00 25.170.510,00

Укупно за функцију  090

Укупно за програмску активност 1020 25.170.510,00 0,00 25.170.510,00

Извори финансирања за програмску активност 1020

01 00 Приходи из буџета 25.170.510,00 25.170.510,00
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Пројекат 4028
"Саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични
смештај и усвојење " у 2017. години

090 Социјална заштита некласификована на другом месту

СТАЛНИ ТРОШКОВИ 3.200,00 3.200,00421

4211 Трошкови платног промета и банкарских
услуга

3.200,00 3.200,00

07 00 3.200,00 3.200,00Трансфери од других нивоа власти

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.196.800,00 1.196.800,00423

4234 Услуге информисања 48.000,00 48.000,00

07 00 48.000,00 48.000,00Трансфери од других нивоа власти

4235 Стручне услуге 1.148.800,00 1.148.800,00

07 00 1.148.800,00 1.148.800,00Трансфери од других нивоа власти

0,00 1.200.000,00 1.200.000,00

Извори финансирања за функцију 090

07 00 Трансфери од других нивоа власти 1.200.000,00 1.200.000,00

Укупно за функцију  090

Укупно за пројекат 4028 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00

Извори финансирања за пројекат 4028

07 00 Трансфери од других нивоа власти 1.200.000,00 1.200.000,00

Укупно за програм Социјална заштита 25.170.510,00 1.200.000,00 26.370.510,00

Извори финансирања за програм Социјална заштита

01 00

07 00

Приходи из буџета

Трансфери од других нивоа власти

25.170.510,00

1.200.000,00

25.170.510,00

1.200.000,00

Свега за главу 2502 - Центар за породични смештај и усвојење - Нови
Сад

25.170.510,00 1.200.000,00 26.370.510,00

Извори финансирања за главу 2502 - Центар за породични смештај и усвојење - Нови Сад

01 00

07 00

Приходи из буџета

Трансфери од других нивоа власти

25.170.510,00

1.200.000,00

25.170.510,00

1.200.000,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО  25 1.098.507.749,54 16.113.000,00 1.114.620.749,54

Извори финансирања за раздео 25

01 00

03 00

06 00

07 00

13 00

Приходи из буџета

Социјални доприноси

Донације од међународних организација

Трансфери од других нивоа власти

Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година

1.088.507.749,54

10.000.000,00

300.000,00

14.263.000,00

1.550.000,00

1.088.507.749,54

300.000,00

14.263.000,00

1.550.000,00

10.000.000,00
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Одредом члана 35а. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи
2
 утврђено је 

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова, у складу са законом 
и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области социјалне заштите, заштите породице и деце, 
трудница, мајки током породиљског одсуства, самохраних родитеља с децом, омладине, одраслих и старих, 
правне заштите породице и старатељства, пензијског осигурања, борачке и инвалидске заштите и цивилних 
инвалида рата, који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу којима се: уређују 
питања од покрајинског значаја у социјалној заштити породице, деце, омладине, одраслих и старих, у 
складу са законом; уређују, у складу с материјалним могућностима, повољнији услови за остваривање 
социјалне заштите ако је секретаријат претходно у буџету за то обезбедио средства; утврђује и обезбеђује 
виши степен заштите породице, права деце, трудница, мајки током породиљског одсуства и самохраних 
родитеља с децом, у складу с програмом демографског развоја АП Војводине с мерама за његово 
спровођење; оснивају установе социјалне заштите на територији АП Војводине у складу са законом и актом 
Покрајинске владе и врше оснивачка права над њима; оснива Покрајински завод за социјалну заштиту; даје 
сагласност на промену делатности и на статусне промене установа социјалне заштите чији је оснивач; даје 
сагласност на статут и акт о организацији и систематизацији послова установе социјалне заштите чији је 
оснивач; доноси програм унапређивања социјалне заштите; доноси програм демографског развоја АП 
Војводине с мерама за његово спровођење; даје мишљење на предлог одлуке о мрежи установа социјалне 
заштите које пружају услуге домског смештаја, социјално-здравствених установа и центара за породични 
смештај и усвојење које оснива Република Србија односно аутономна покрајина, коју утврђује Влада 
Републике Србије, у делу који се односи на мрежу установа на територији АП Војводине; даје сагласност на 
именовање директора и вршиоца дужности директора центара за социјални рад на територији АП 
Војводине; предлаже директор Покрајинског фонда за пензијско и инвалидско осигурање.  

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова обавља 
извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа из става 
1. овог члана. У областима из свог делокруга, прати, надзире и помаже рад установа, фондова и јавних
служби чији је оснивач АП Војводина и сарађује са организацијама и удружењима грађана.

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова прати 
примену конвенција које се односе на заштиту деце, планирање породице; обезбеђује средства за 
реализацију програма унапређивања социјалне заштите у аутономној покрајини, заштите породице, 
самохраних родитеља с децом, за реализацију програма и активности инвалидских, те социјално-
хуманитарних организација и удружења грађана, којима се доприноси унапређивању социјално-економског 
и друштвеног положаја, рехабилитацији и социјализацији инвалида и других лица у стању социјалне 
потребе, обезбеђује средства за реализацију програма рада установа чији је оснивач, осим установа  
домског смештаја и обезбеђује средства за реализацију иновационих услуга и услуга социјалне заштите од 
посебног значаја за аутономну покрајину.  

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова утврђује 
испуњеност услова за почетак рада и обављање делатности установа социјалне заштите за смештај 
корисника.  

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова прати стање 
и предлаже мере у области обезбеђивања социјалне сигурности избеглих, прогнаних и расељених лица; 
прати спровођење програма демографског развоја АП Војводине; предузима активности на планирању 
породице и предлаже мере за подстицање рађања деце у АП Војводини.  

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова, у области 
социјалне заштите, правне заштите породице и старатељства, друштвене бриге о деци, борачке и 
инвалидске заштите, заштите цивилних инвалида рата, у складу са законом, обавља поверене послове 
државне управе, који су законом поверени органима АП Војводине.  

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова решава по 
жалби против решења инспектора социјалне заштите.  

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова, у складу са 
законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе, који се односе на: припремање аналитичких и 
других материјала у вези с применом прописа из области равноправности полова за Скупштину и 

2
 "Сл. лист АП Војводине", број 37/2014, 54/2014-друга одлука и 37/2016 
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Покрајинску владу; активности за унапређивање области равноправности полова у Покрајини; промоцију 
принципа једнаких могућности за жене и мушкарце; праћење стања и предлагање мера за унапређивање 
положаја жена и остваривање једнаких могућности у Покрајини; праћење примене ратификованих 
конвенција и препорука међународних организација у овој области; остваривање сарадње с невладиним 
организацијама, синдикатима и другим асоцијацијама и медијима, предлагање и спровођење мера 
афирмативне акције ради побољшања економског и друштвеног положаја жена, нарочито рањивих група 
жена, као и елиминације насиља над женама и насиља у породици; сарадњу с републичким и покрајинским 
органима управе и органима јединица локалне самоуправе из области равноправности полова; активности 
ка интегрисању принципа родне равноправности у све области рада покрајинских органа и пружање 
стручне подршке. Као поверени посао, обавља се надзор над применом Закона о равноправности полова на 
територији АП Војводине.  

У Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова, 
обављају се послови покрајинске управе који се односе на: имплементацију и примену стратегија за 
интеграцију Рома и реализацију акционих планова на територији Покрајине; координацију различитих 
пројеката за интеграцију Рома на територији Покрајине; остваривање координације с ромским саветима у 
Покрајини и са одговарајућим организацијама и органима на међународном нивоу; подстицање и 
унапређивање женских и људских права Рома и Ромкиња на територији Покрајине; припремање 
аналитичке документације за планирање и програмирање активности у вези са интеграцијом Рома у 
Покрајини; остваривање сарадње и консултација с владиним и невладиним организацијама и органима у 
области интеграције Рома и унапређивања њиховог положаја; реализацију пројеката који су засновани на  
циљевима дефинисаним у стратегијама и акционим плановима, координирање примене и остваривања 
домаћих и међународних програма за интеграцију и унапређивање положаја Рома; информационо-
документациону делатност и вођење евиденција у погледу интеграције Рома на територији Покрајине; 
праћење и прикупљање информација у вези с мерама које се у Републици Србији и другим земљама 
предузимају ради унапређивања стручног рада у погледу интеграције Рома, као и праћење оспособљавања 
и усавршавања стручњака у области интеграције Рома.  

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова обавља и 
друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено. 

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА 

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Покрајинском 
секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова се утврђују унутрашња 
организација и систематизација радних места, унутрашње јединице и послови који се у њима обављају, 
начин руковођења унутрашњим јединицама, укупан број радних места, назив и опис послова за свако радно 
место и број потребних извршилаца, услови за обављање послова сваког радног места, врши се 
разврставање радних места у звања и утврђују се друга питања клоја се односе на рад и организацију 
Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова. 

Ради обављања послова из делокруга Покрајинског секретаријата за социјалну политику, 
демографију и равноправност полова образовано је четири сектора и то:  

1. Сектор за  социјалну политику
2. Сектор за борачку и инвалидску заштиту и заштиту цивилних инвалида рата и сарадњу

са инвалидским и социјално-хуманитарним удружењима
3. Сектор за демографију и равноправност полова и
4. Сектор за унапређење положаја Рома.
Ван унутрашњих јединица образује се Одељење за опште и заједничке послове које обавља

послове за потребе Секретаријата. 
Самостални извршиоци ван унутрашњих јединица су подсекретар и виши референт - 
технички секретар. 
Преглед броја запослених у Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и 

равноправност полова: 

Приказ радних места службеника на положају: 
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1. Подсекретар (прва група) .................................................................... 1 

2. Помоћник покрајинског секретара (друга група) 
....................................

4 

У К У П Н О .............................................................................. 5 

Приказ радних места извршилаца разврстаних у звања: 

Број радних 
места Број извршилаца 

1. виши саветник  
извр____и…………………………..................

4 4 

2. самостални саветник 7 7 

3. саветник 10 14 

4. млађи саветник 1 1 

5. сарадник 1 2 

6. виши референт 3 3 

7. укупно 26 31 

У К У П Н О : 36 систематизованих извршилаца. 

Покрајински секретар за социјалну политику, демографију равноправност полова 
организује рад и руководи радом Покрајинског секртаријата, а замењује га заменик покрајинског 
секретара. 

Покрајинском секретару у управљању кадровским, финансијским, информатичким и 
другим пословима и у усклађивању рада унутрашњих јединица Покрајинског секретаријата 
помааже подсекретар. 

Радом сектора руководи помоћник покрајинског секретара, а радом одељења руководи 
начелник одељења. Радом одсека руководи шеф одсека. 

Помоћник покрајинског секретара има овлашћења и одговорност за обављање 
најсложенијих послова из делокруга сектора којим руководи, за планирање, организовање, 
усмеравање и надзор над обављеним пословима, као и законито и благовремено обављање 
послова.Помоћник покрајинског секретара одговора за свој рад и за рад сектора којим руководи, 
покрајинском секретару. 

Начелник одељења за опште и заједничке послове одговара за свој рад покрајинском 
секретару и подсекретару.  

Руководилац групе у Сектору за социјалну политику за свој рад и рад групе којим 
руководи, одговара покрајинском секретару и помоћнику покрајинског секретара за социјалну 
политику . 

Од укупно 36 извршилаца, у октобру  2016. године број попуњених радних места је 36 
запослених. 

Преглед броја покрајинских службеника на руководећим и извршилачким радним 
местима у Покрајинском секретаријату: 

1. подсекретар (1)
2. помоћник покрајинског секретара (4)
3. виши саветник  (4)
4. самостални саветник (7)
5. саветник (14)
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6. млађи саветник (1)
7. сарадник (2)
8. виши референт (3)

У К У П Н О : 36 попуњених радних места.

Укупан број запослених радника (36 извршилаца), заједно са покрајинским секретаром и 
замеником покрајинског секретара чини укупно 38 запослених радника у Покрајинском 
секретаријату. 

      За разматрања начелних и других стручних питања из делокруга Покрајинског 
секретаријата образује се  Колегијум, као саветодавно тело покрајинског секретара, а  сачињавају 
га покрајински секретар, заменик покрајинског секретара, подсекретар и помоћници покрајинског 
секретара. У раду Колегијума на позив покрајинског секретара учествују и запослени у 
Покрајинском секретаријару. 

За извршавање послова који захтевају заједнички рад запослених из различитих 
организационих јединица у Покрајинском секретаријату или заједнички рад са другим 
покрајинским органима, организацијама, службама или дирекцијама покрајински секретар може 
обаразовати стручне комисије и радне групе. 

Начин утврђивања плата, додатака, накнада и осталих примања именованих, постављених 
и запослених лица у покрајинским органима регулисан је Покрајинском уредбом о платама, 
накнади трошкова, отпремнини и другим примањима постављених и запослених лица у органима 
Аутономне Покрајине Војводине („Сл. лист АП Војводине, број 27/2012, 35/2012, 9/2013, 16/2014, 
40/2014, 1/2015 и 44/2015)  и Покрајинском скупштинском одлуком о платама лица која бира 
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине („Сл. лист АП Војводине“, број 33/2012 и 7/2013). 

Индиректни буџетски корисник 

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 

Нови Сад, Михајла Пупина 25 

Законом о социјалној заштити (''Службени гласник РС'', број 24/11), у члану 163. став 1. 
утврђено је да се за обављање развојних, саветодавних и истраживачких и других стручних 
послова у социјалној заштити у аутономној покрајини надлежни орган аутономне покрајине 
оснива Покрајински завод за социјалну заштиту. 

 Покрајински завод за социјалну заштиту основан је Одлуком о оснивању Покрајинског 
завода за социјалну заштиту3  Владе Аутономне Покрајине Војводине број: 022-00708/2005 од 29. 
децембра 2005. године.  

У систему социјалне заштите, Покрајински завод је установа која прати квалитет стручног 
рада и услуга у установама социјалне заштите, пружа стручну подршку ради унапређења стручног 
рада и услуга социјалне заштите, развија систем квалитета у социјалној заштити, развија и 
реализује моделе супервизијске подршке у установама социјалне заштите и код пружалаца услуга 
социјалне заштите, развија базе података од значаја за систем социјалне заштите, учествује у 
изради, спровођењу, праћењу и оцени ефеката примене стратегија, акционих планова, закона и 
других прописа који се односе на развој делатности социјалне заштите, организује и учествује у 
стручном усавршавању и обучавању стручних радника и стручних сарадника. 

На основу члана 163. став 5. Закона о социјалној заштити за оснивање и рад завода средства 
се обезбеђују у буџету оснивача.  

Финансијска средства за оснивање и рад Покрајинског завода за социјалну заштиту, у складу 
чланом 4. Одлуке о оснивању Покрајинског завода за социјалну заштиту обезбеђују се у буџету АП 
Војводине у оквиру Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију. 

3
 ''Службени лист АПВ'', број 1/06 
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Покрајински завод за социјалну заштиту уписан је Решењем Трговинског суда у Новом Саду 
посл. бр. ФИ. 82/06 од 05. јуна 2006. године у судски регистар. 

У складу са бројем и структуром запослених које за почетак рада, према Правилнику  о 
ближим условима у погледу простора, опреме и потребних стручних и других радника за 
оснивање завода за социјалну заштиту (''Службени гласник РС'', број 38/06), треба да има 
Покрајински завод за социјалну заштиту, 30. марта 2016. године донет је Правилник о 
организацији и систематизацији послова радних места у Покрајинском заводу за социјалну 
заштиту. Овим Правилником у Покрајинском заводу за социјалну заштиту утврђено је укупно 16 
радних места и то: 
- 1 радно место директора, као лица које именује и разрешава Покрајинска влада и
- 13 запослених следеће структуре: једанаест радних места са високом стручном спремом и два
радна места са средњом стручном спремом.
Број попуњених радних места : 1 – директорм и 15 – запослених (13 на неодређено и 2 на
одређено због замене одсутног радника)

Индиректни буџетски корисник 

Центар за породични смештај и усвојење 

Нови Сад, Бул.Михајла Пупина 16 

      На основу члана 30. Став 1. Тачка 10. И чл. 33. И 35. Став 1. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број 4/10), а у вези са 
чланом 10. Став 2. Закона о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број 24/11) и чланом 4. 
Закона о јавним службама ("Службени гласник РС", број: 42/91, 71/94, 79/05 - др. Закон), Влада 
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 19. Фебруара 2014. Године, донела је 
Одлуку о оснивању центра за породични смештај и усвојење Нови Сад. 

       Центар у складу са својим надлежностима врши: припрему, процену и обуку будућих 
хранитеља и усвојитеља; пружа подршку хранитељима, односно породицама које пружају услугу 
породичног смештаја и усвојитељима;  извештава Центар за социјални рад  о раду хранитеља и 
функционисању породица које пружају услугу породичног смештаја и предлаже мере ради 
отклањања евентуалних пропуста и др. 

       Чланом 43. Закона о социјалној заштити утврђено је између осталог да покрајина 
обезбеђује средства  за јавна овлашћења пренета центрима за породични смештај и усвојење . 
Финансијска средства за оснивање и рад Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад, у 
складу чланом 5. Одлуке о оснивању Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад, 
обезбеђују се у буџету АП Војводине у оквиру Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну 
политику и демографију. 

       Нормативе који се примењују у поступку утврђивања услова за почетак рада и обављање 
делатности завода за социјалну заштиту, министар рада, запошљавања и социјалне политике 
прописао је Правилником о ближим условима у погледу простора, опреме и потребних стручних и 
других радника за оснивање завода за социјалну заштиту4  који је ступио на снагу 6. маја 2006. 
године. 

       У складу са Правилник о организацији и систематизацији послова радних места у Центра 
за породични смештај и усвојење Нови Сад. Овим Правилником у Покрајинском заводу за 
социјалну заштиту утврђено је укупно 14 радних места и то: 
- 1 радно место директора, као лица које именује и разрешава Покрајинска влада и
- 13 запослених следеће структуре: једанаест радних места са високом стручном спремом, један
радна места са средњом стручном спремом и једно радно место са основном школом.
Број попоњених радних места: 1 – директор и  13 – запослених (13 на неодређено)

4
 ''Службени гласник РС'', број 38/2006 године 
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У оквиру Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова 

дефинисана је следећа програмска структура: 

0902 – СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА  
0903 – ПОРОДИЧНО-ПРАВНА ЗАШТИТА 
0904 – БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА 
1001 – УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА 

ПРОГРАМ 0902:  СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

Сврха програма: Овим програмом се обезбеђује друштвена помоћ и финансијска подршка у 
савладавању социјалних и животних тешкоћа и стварање услова за задовољење потреба грађана 
у области социјалне заштите.  

1. Развој услуга социјалне заштите - Програм унапређења социјалне заштите у АПВ у износу
од 102.021.960,00 динара,

2. Подршка удружењима грађана за финансирање пројеката у области социјалне заштите и
заштите лица са инвалидитетом у износу од  7.000.000,00  динара,

3. Подршка раду за спровођење јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног
крста Војводине у износу од 15.000.000,00 динара,

4. Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима у износу од  70.600.000,00 динара,
5. Администрација управљање и надзор у области социјалне заштите у износу од

18.549.336,77 динара,
6. Центар за породични смештај и усвојење - Породични смештај и усвојење у износу од

25.343.510,00 динара,
7. Покрајински завод за социјалну заштиту - Развој, истраживање и друге стручне услуге у

социјалној заштити у износу од  23.502.581,63 динара и
8. Пројекат: „Развој сродничког хранитељатва, подељене бриге за децу са сметњама у

развоју и културно компетентне праксе у социјалном раду“ у укупном износу од
4.000.000,00 динара,

9. Пројекат: Унапређење услуга социјален заштите и квалитета стручног рада пружаоца
услуга на локалном нивоу у граду Панчево у укупном износу од 350.000,00 динара,

10. Пројекат: „ Саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични
смештај и усвојење“  у 2017. години у укупном износу од 1.200.000,00 динара,

што укупно за Програм 0902: Социјална заштита износи 267.394.388,40 динара, од чега је износ од 
251.544.388,40 динара из извора 01 00 – приходи из буџета, износ 4.000.000,00 динара из извора 
06 00 - донације од међународних организација, износ 300.000,00 динара из извора  03 00 - 
социјални доприноси, износ од 1.550.000,00 динара из извора 07 00 - Трансфери од других нивоа 
власти и износ од 10.000.000,00 динара из извора 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих 
година                                      .  

1. Програмска активност 09021014: Развој услуга социјалне заштите - Програм унапређења
социјалне заштите у АПВ у износу од 102.021.960,00 динара

- из извора 01 00 – приходи из буџета

Ова програмска активност требало би да обезбеди развој  услуга  социјалне заштите ради 
обезбеђења социјалне сигурности грађана  и то тако што би се на основу расписаног јавног 
конкурса пружаоцима услуга ( установама социјалне заштите и удружењима грађана) обезбедила 
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финансијска подршка за реализацију пројеката у складу са специфичним потребама корисника 
услуга социјалне заштите. 
На основу пријављених пројеката уједно се врши  идентификовање потреба, а на основу 
реализације одабраних пројеката грађанима, којима је из различитих разлога потребна помоћ и 
подршка у задовољењу основних животних потреба, се обезбеђује се боља доступност услуга, 
бољи квалитет и разноврсност услуга у својим  локалним самоуправама.  

Расходи и издаци: 
У оквиру ове програмске активности планирана су средства у оквиру следећих економских 
класификација: 

Економска класификација 463 – трансфери осталим нивоима власти  планирана су средства у 
укупном износу од  91.021.960,00 динара и то за следеће намене према контима: 

 4631 за текуће трансфере осталим нивоима власти у износу од 20.000.000,00 динара.
Наведени износ средстава је планиран за услуге социјалне заштите које су у функцији
даљег развоја система социјалне заштите у АП Војводини и које су засноване на
принципима утврђеним Стратегијом развоја социјалне заштите и

 4632 за капиталне трансфере осталим нивоима власти у износу од 71.021.960,00 динара.
Део средстава у износу од 25.000.000,00 динара је планиран за реализацију неопходних
активности везаних за побољшање квалитета услуга социјалне заштите у установама
социјалне заштите за смештај корисника и то првенствено путем унапређења услова за
живот и безбедност корисника као и задовољење  других  потреба лица  смештених у
установама. Поред наведених средстава, а у истом циљу,  планирана су и средства у
висини од  44.021.960,00 динара намењених за израду неопходне пројектно-техничке
документације која је предуслов за будуће капиталне пројекте који ће се реализовати  у
установама социјалне заштите за смештај корисника чији је оснивач АПВ. Средства у
висини од 2.000.000,00 динара обезбеђена су на основу Решења о употреби текуће
буџетске резерве број 401-130/2017-036 од 14.6.2017. године и намењена су Дому за
душевно оболела лица „Чуруг“ из Чуруга за трошкове отклоњења уочених недостатака у
вези са електроинсталацијама, громобранском инсталацијом, противпаничном расветом,
хидрантском мрежом и гасном инсталацијом

Економска класификација 481 – дотације невладиним организацијам  планирана су средства у 
укупном износу од  11.000.000,00 динара и то за следеће намене према конту: 

 4819 за дотације осталим непрофитним институцијама у износу од 11.000.000,00 динара.

Планирана средства  намењена  су за удружења грађана који реализацијом својих 
пројеката обезбеђују развој и реализацију социјалних сервиса прилагођених потребама 
појединаца и породице,  као и за удружења грађана која обезбеђују рад СОС телефина као 
подршка грађанима када се нађу у ситуацији да, као жртве насиља у породичним односно 
партнерским односима, траже помоћ. 

2. Програмска активност 09021015: Подршка удружењима грађана за финансирање
пројеката у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом у износу од
7.000.000,00 динара

- из извора 01 00 – приходи из буџета
Овом програмском активношћу обезбеђује се стварање услова за јачање партнерства са 
невладиним организацијама и њихово активно укључивање у реализацију борбе за  квалитeтнији 
живот грађана који се нађу у стању социјалне потребе са акцентом на подршци особа са 
инвалидитетом. Ово ће се обезбедити кроз финансијску подршку пројеката удружења грађана 
одабраних на основу расписаног  јавног конкурса   

Расходи и издаци: 
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У оквиру ове програмске активности планирана су средства у оквиру следеће економске 
класификације: 
Економска класификација 481 – дотације невладиним организацијам  планирана су средства у 
укупном износу од  7.000.000,00 динара и то према конту: 

 4819 за дотације осталим непрофитним институцијама у износу од 7.000.000,00 динара.

3. Програмска активност 09021016: Подршка раду за спровођење јавних овлашћења и
других планираних активности Црвеног крста Војводине у износу од 15.000.000,00 динара

- из извора 01 00 – приходи из буџета
Реализација ове активности требала би да обезбеди: развијање солидарности међу људима и 
организацију различитих облика међусобне помоћи грађана; обезбеђивање спремности за 
деловање у несрећама у сарадњи, помоћ  деци,  хендикепираним, старим и немоћним лицима, 
унапређење стања животне околине и ширење знања становништва о мерама за очување здраве 
природне средине,  ширење  идеје добровољног рада у корист угрожених лица, промоцију 
здравља и др. 

Расходи и издаци: 
У оквиру ове програмске активности планирана су средства у оквиру следеће економске 
класификације: 
Економска класификација 481 – дотације невладиним организацијам  планирана су средства у 
укупном износу од  15.000.000,00 динара и то према конту: 

 4819 за дотације осталим непрофитним институцијама у износу од 15.000.000,00 динара.

4. Програмска активност 09021017:  Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима у
износу од 70.000.000,00 динара

Реализацијом ове програмске активности  обезбеђује се решавање избегличких питања у 
Војводини кроз различите програме помоћи и подршке у сврху трајног решавања 
егзистенцијалних, статусних, имовинских и других питања  од значаја за избегличку, прогнану и 
расељеничку популацију у Војводини. У складу са тим планира се, пре свега, стварање  услова за 
стамбено збрињавање корисника путем помоћи у откупу сеоских кућа и доделе грађевинског и 
другог материјала, планирају се мере за економско оснаживање наведене категорије 
становништва, као и друге мере неопходне за решавање проблема ове популације.  

Расходи и издаци: 
У оквиру ове програмске активности планирана су средства у оквиру следеће економске 
класификације: 

Економска класификација 465 – остале дотације и трансфери  планирана су средства у укупном 
износу од  70.600.000,00 динара и то према контима: 

 4651 за остале текуће дотације и трансфери у износу од 22.00.000,00 динара. Ова
средства су планирана за функционисање и друге активности  Фонда за пружање помоћи
избеглим, прогнаним и расељеним лицима. Средства у висини од 600.000,00 динара
обезбеђена су на основу Решењања о употреби средстава из текуће буџетске резерве
број 401-130/2017-035 од 14.6.2017. године за набавку уџбеника и радних свесака за
ученике основне школе који похађају наставу на српском језику у школама на подручју
града Вуковара и

 4652 за остале капиталне дотације и трансфери у износу од 48.000.000,00 динара. Ова
средства су планирана за  пружање помоћи у обезбеђивању трајног стамбеног
збрињавања избеглих, прогнаних и расељених лица, економског оснаживања, као и за
друге видове помоћи овим лицима.
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Од укупно планираних средстава за ову програмску активност у висини од   70.600.000,00 динара 
из извора 01 00 – приходи из буџета планирано је 60.600.000,00 динара, а 10.000.000,00 динара из 
извора 13 00 нераспоређен вишак прихода из ранијих година . Овај део средстава планиран је  за 
економску класификацију 4652 - остале капиталне дотације и трансфери. 

5. Програмска активност 09021027 Администрација управљање и надзор у области
социјалне заштитте  у износу од 18.549.336,77 динара

- из извора 01 00 – приходи из буџета
Реализацијом ове програмске активности обезбедило би се подизање квалитета услуга и 
уједначавање рада установа социјалне заштите односно поршка грађанима у остваривању права 
на социјалну заштиту и породично правну заштиту. Томе треба да допринесу управни послови у 
управном поступку, послови надзора  над стручним радом установа и других правни лица која 
обављају делатност социјалне заштите на територији Аутономне покрајине Војводине, послови 
инспекцијског  надзора, утвређивање испуњености услова за почетак рада установа социјалне 
заштите за смештај корисника, решавање по жалбама против решења органа старатељства на 
територији АПВ и надзор над радом органа старатељства и надзор над стручним радом органа 
старатељства на територији АПВ,  вршење оснивачких права према установама социјалне заштите 
и друго. 

Расходи и издаци: 
У оквиру ове програмске активности планирана су средства у оквиру следећих економских 
класификација: 
Економска класификација 411 - плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирана је у 
укупном избносу од 11.788.378,94 динара и то за следеће намене према конту: 

 4111 – за исплату плата, додатака и накнада за запослене, планирана су средства у висини
од 11.788.378,94 динара.

Економска класификација 412 – социјални доприноси на терет послодавца планирана је у 
укупном износу од 2.110.119,83 динара  то за следеће намене према контима: 

 4121 за плаћање доприноса за пензијско и инвалидско осигурање у висини од
1.414.605,47 динара,

 4122 за плаћање доприноса за здравствено осигурање у висини од 607.101,52 динара и

 4123 за плаћање доприноса за незапосленост у висини од 88.412,84 динара.

Економска класификација 413 – накнаде у натури планирана су у износу од 160.004,32 динара и 
то за следеће намене према конту: 

 4131 за плаћање накнада у натури (роба и услуге које обезбеђује послодавац, маркице
за превоз на посао и са посла, поклони за децу запослених и др),  у висини од 160.004,32
динара.

Економска класификација 414 – социјална давања запосленима планирана су у укупном износу од 
166.000,00 динара и то са следеће намене према конту: 

 4141 за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова у износу од
100.000,00 динара. Ова средства су планирана за исплату накнада за време
одсуствовања са посла (породиљско боловање, боловање преко 30 дана и инвалидност
рада другог степена и др),

 4143 за исплату за отпремнине приликом одласка у пензију, помоћи у случају смрти
запосленог или члана уже породице и друго  у висини од 66.000,00 динара.

Економска класификација 415 – накнаде трошкова за запослене планирана су у износу од 
251.000,00 динара и то за следеће намене према конту: 
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 4151 за накнаде трошкова за запослене у износу од 251.000,00 динара. Ова средства
планирана су за накнаде трошкова запосленима за превоз на посао и са посла које се
исплаћују у готовини и друге накнаде.

Економска класификација 463 – трансфери осталим нивоима власти  планирана су на основу 
Решења о употреби средстава из текуће буџетске резерве бр. 401-130/2017 – 026 од 26.4.2017. 
године,  401-130/2017 – 040 од 19.7.2017. године и 401-130/2017-045 од 9.8.2017. године у 
укупном износу од 2.516.071,44  динара и то за следеће намене према конту: 

 4631 за текуће трансфере осталим нивоима власти у износу од 238.095,24 динара.
Наведени износ средстава намењен је за финансијску помоћ породицама страдалих
радника ОУ Бач   односно средства у износу од 960.000,00 динара намењених општини
Оџаци за набавку робних пакета за породице из Богојева угрожене у олујном невремену
11.7.2017. године

 4632 за капиталне  трансфере осталим нивоима власти у износу од1.317.976,20 динара
намењених општини Оџаци за набавку грађевинског материјала неопходног за санирање
штете у ромском насељу К.О. Богојево  настале услед  олујног невремена  11.7.2017.
године

Економска класификација 465 – остале дотације и трансфери планирана су у укупном износу од 
1.557.762,24 динара и то за следеће намене према контима: 

 4651 остале текучће дотације и трансфери  за уплату средстава по основу Закона о
привременом уређивању основице за обрачун  и исплату плата односно зарада  и других
сталних примања у износу од 1.557.762,24 динара.

Средства су планирана су у складу са Законом о привременом уређивању основица за 
обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних 
средстава („Службени гласник РС „ број  116/14), као разлика између  укупног износа плата 
обрачунатих применом основице која није умањена са урачунатим доприносима, који се 
исплаћују на терет послодавца и укупног износа плата обрачунатих применом умањене 
основице са урачунатим доприносима, који се такође исплаћују на терет послодавца 

Глава 25 01  - Покрајински завод за социјалну заштиту 

6. Програмска активност 09021019:  Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној
заштити у износу од 27.852.581,63 динара

Покрајински завод за социјалну заштиту, као индиректни корисник из надлежности Покрајинског 
секретаријата за здравство, социјалну полирику и демографију,  пружа стручну подршку ради 
унапређења стручног рада и услуга социјалне заштите, ради  на истраживању социјалних појава и 
проблема израђује анализе и извештаје у области социјалне заштите и предлаже мере за 
унапређење социјалне заштите,  учествује у изради, спровођењу, праћењу и оцени ефеката 
примене стратегија, акционих планова, закона и других прописа који се односе на развој 
делатности социјалне заштите, иницира и учествује у креирању и увођењу иновација у систем 
социјалне заштите,  организује и учествује у стручном усавршавању и обучавању стручних радника 
и стручних сарадника,  сачињава и публикује монографије, часописе и зборнике радова, стручне 
приручнике, водиче, информаторе, студије и примере добре праксе, иницира, учествује и 
организује научне и стручне скупове и сарађује с домаћим и међународним организацијама. 
Такође, улога Завода је да  информише стручну и ширу јавност о спровођењу социјалне заштите, 
указује на потребе и проблеме корисника, а посебно корисника из осетљивих друштвених група и 
да обавља друге послове у складу са законом и другим прописима о социјалној заштити. 
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Расходи и издаци: 

У оквиру ове програмске активности планирана су средства у оквиру следећих економских 
класификација: 

Извор 01 00 - приходи из буџета у износу од 23.202.581,63 динара и то: 

Економска класификација 411 - плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирана је у 
укупном износу од 11.813.577,00 динара и то за следеће намене према конту: 

 4111 за исплату плата, додатака и накнада за запослене, планирана су средства у висини
од 11.813.577,00 динара.

Економска класификација 412 – социјални доприноси на терет послодавца планирана је у 
укупном износу од 2.114.630,27 динара  то за следеће намене према контима: 

 4121 за плаћање доприноса за пензијско и инвалидско осигурање у висини од
1.417.629,23 динара,

 4122 за плаћање доприноса за здравствено осигурање у висини од 608.399,21 динара и

 4123 за плаћање доприноса за незапосленост у висини од 88.601,83 динара.

Економска класификација 413 – накнаде у натури планирана су у износу од 230.000,00 динара и 
то за следеће намене према конту: 

 4131 за плаћање накнада у натури (роба и услуге које обезбеђује послодавац, маркице
за превоз на посао и са посла, поклони за децу запослених и др),  у висини од 230.000,00
динара.

Економска класификација 414 – социјална давања запосленима планирана су у укупном износу од 
370.000,00 динара и то са следеће намене према контима:  

 4141 за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова у износу од
150.000,00 динара. Ова средства су планирана за исплату накнада за време
одсуствовања са посла (породиљско боловање, боловање преко 30 дана и инвалидност
рада другог степена и др),

 4143 за отпремнине и помоћи у висини од 100.000,00 динара и

 4144 за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге
помоћи запосленом у износу од 120.000,00 динара. Ова средства су планирана за помоћ
у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи
запосленом.

Економска класификација 415 – накнаде трошкова за запослене планирана су у износу од 
220.000,00 динара и то за следеће намене према конту: 

 4151 за накнаде трошкова за запослене у износу од 220.000,00 динара. Ова средства
планирана су за накнаде трошкова запосленима за превоз на посао и са посла које се
исплаћују у готовини и друге накнаде.

Економска класификација 416 – награде запосленима и остали посебни расходи панирани су у 
износу од  437.000,00  динара и то за следеће намене према конту: 

 4161 за јубиларне награде запосленим и друге награде и накнаде планирана су  средства у
износу од 437.000,00  динара.

Економска класификација 421 – стални трошкови планирана је у укупном износу од 1.560.000,00 
динара и то за следеће намене према контима: 

 4211 за исплату трошкова платног промета и банкарских услуга у износу од 80.000,00
динара,

 4212 за исплату енергетских услуга у износу од 460.000,00 динара,
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 4213 за исплату комуналних услуга у износу од 120.000,00 динара,

 4214 за плаћање услуга комуникација (трошкови телефона и телефакса, трошкове
интернета, услуге мобилног телефона и поште и др) у износу од 400.000,00 динара,

 4215 за плаћање трошкова осигурања (имовине и запослених) у износу од 350.000,00
динара и

 4216 за закуп имовине и oпреме у износу од 150.000,00 динара.

Економска класификација 422 – Трошкови путовања планирани су износу од 350.000,00 динара и 
то за следеће намене преама конту: 

 4221 за трошкове службених путовања у земљи у износу од 350.000,00 динара. Ова
средства су планирана за трошкове дневница (исхране) на службеном путу, трошкове
превоза и трошкове смештаја на службеном путу у земљи и остале услуге превоза .

Економска класификација 423 – услуге по уговору планирана су средства у укупном износу од 
2.180.000,00 динара и то за следеће намене према контима: 

 4231 за плаћање административних услуга  у висини од 100.000,00 динара,

 4232 за плаћање компјутерских услуга (израда и одржавање софтвера, одржавања
рачунара и др) у висини од 450.000,00 динара,

 4233 за плаћање услуга образовања и усавршавања запослених, котизације и друге услуге
образовања и усавршавања запослених у висини од 400.000,00 динара,

 4234 за услуге информисања у износу од 100.000,00 динара,

 4235 за плаћање стручних услуга (адвокатске услуге, правне услуге, услуге финансијских
саветника и остале стручне услуге - накнаде члановима управног и надзорног одбора и др)
у висини од 850.000,00 динара,

 4236 за плаћање услуга за домаћинство и угоститељство (угоститељске услуге) у висини од
100.000,00 динара,

 4237 за плаћање трошкова репрезентације у висини од 100.000,00 динара и

 4239 за плаћање осталих општих услуга у висини од 80.000,00 динара.

Економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање  планирана су средства у укупном 
износу од 1.250.000,00 динара и то за следеће намене према контима: 

 4251 за текуће поправке и одржавање зграда и објеката у висини од  900.000,00 динара

 4252 за текуће поправке и одржавање опреме  у висини од  350.000,00 динара.

Економска класификација 426 – материјал  планирана су средства у укупном износу од 823.000,00 
динара и то за следеће намене према контима: 

 4261 за административни материјал у висини од 220.000,00 динара,

 4263 за материјал за образовање и усавршавање запослених у висини од 200.000,00
динара,

 4264 за материјал за саобраћај у висини од 300.000,00 динара,

 4268 за материјал за одржавање хигијене и угоститељство у висини од 23.000,00 динара и

 4269 за материјал за посебне намене у висини од 80.000,00 динара.

Економска класификација 465 – остале дотације и трансфери планирана су у укупном износу од 
1.304.374,36 динара и то за следеће намене према конту: 

 4651 остале текуће дотације и трансфери  за уплату средстава по основу Закона о
привременом уређивању основице за обрачун  и исплату плата односно зарада  и других
сталних примања средства у висини од 1.304.374,36 динара.

Економска класификација 482 – остали порези, обавезне таксе, и новчане казне и пенали  
планирана су у укупном износу од 150.000,00 динара и то за следеће намене према контима: 

 4821 за плаћање осталих пореза у износу од 80.000,00 динара,
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 4822 за плаћање обавезних такси у износу од 50.000,00 динара и

 4823 за новчане казне и пенале у износу од 20.000,00 динара.

Економска класификација 512 – машине и опрема планирана је у укупном износу од 400.000,00 
динара и то за следеће намене по конту: 

 5122 за набавку административне опреме у износу од 400.000,00 динара.

Укупно планирана средства за из извора 01 00 – приходи из буџета у износу од 23.375.581,63 
динара. 

Извор 03 00 – социјални доприноси 
Економска класификација 414 – социјална давања запосленима планирана су у укупном износу од 
300.000,00 динара и то са следеће намене према конту: 

 4141 за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова у износу од
300.000,00 динара. Ова средства су планирана за исплату накнада за време
одсуствовања са посла (породиљско боловање, боловање преко 30 дана и инвалидност
рада другог степена и др),

Приходни конто за извор 03 00 – социјални доприноси економска класификација 771111 – 
меморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од 300.000,00 динара. 

7. Пројекат 09024021:  Развој сродничког хранитељатва, подељене бриге за децу са
сметњама у развоју и културно компетентне праксе у социјалном раду у износу од
4.000.000,00 динара

За реализацију овог пројекта планирана су средства из  извора 06 00 - Донације од међународних 
организација. У вези са тим планирана су средства прихода на економској класификацији 
732131 - текуће донације од међународних  организација. 

Година почетка:      2015. година 
Година завршетка: 2017. година 

Расходи и издаци: 
Економска класификација 421 – стални трошкови планирана је у укупном износу од 30.000,00 
динара и то за следеће намене према конту: 

 4211 за исплату трошкова платног промета и банкарских услуга у износу од 30.000,00
динара.

Економска класификација 422 – Трошкови путовања планирани су износу од 1.170.000,00 динара и 
то за следеће намене преама конту: 

 4221 за трошкове службених путовања у земљи у износу од 1.170.000,00 динара. Ова
средства су планирана за трошкове дневница (исхране), трошкове превоза и трошкове
смештаја на службеном путу у земљи, превоз у јавном саобраћају, превоз у граду по
службеном послу, такси превоз, накнаду за употребу сопственог возила и остале трошкове
за пословна путовања у земљи.

Економска класификација 423 – услуге по уговору планирана су средства у укупном износу од 
1.630.000,00 динара и то за следеће намене према контима: 

 4234  за плаћање услуга информисања у висини од 200.000,00 динара

 4235 за плаћање стручних услуга (адвокатске услуге, правне услуге, услуге финансијских
саветника и остале стручне услуге, као накнаде члановима управног и надзорног одбора) у
висини од 430.000,00 динара

35



 4236 за плаћање услуга за домаћинство и угоститељство (угоститељске услуге) у висини од
900.000,00 динара

 4239 за остале опште услуге у висини од 100.000,00 динара

Економска класификација 424 – специјализоване услуге  планирана су средства у укупном износу 
од 470.000,00 динара и то за следеће намене према конту: 

 4249 за остале специјализоване услуге у висини од 470.000,00 динара и

Економска класификација 426 – материјал  планирана су средства у укупном износу од 700.000,00 
динара и то за следеће намене према контима: 

 4261 за административни материјал у висини од 200.000,00 динара и

 4264 за материјал за саобраћај у висини од 500.000,00 динара.

8. Пројекат 09024029:  Унапређење услуга социјалне заштите и квалитета стручмог рада
пружаоца услуга на локалном нивоу у Граду Панчеву у износу од 350.000,00 динара

За реализацију овог пројекта планирана су средства из  извора 07 00 – Трансфери од других нивоа 
власти. У вези са тим планирана су средства прихода на економској класификацији   733133 – 
текући трансфери од градова у корист АПВ. 

Година почетка:      2017. година 
Година завршетка: 2017. година 

Расходи и издаци: 
Економска класификација 421 – стални трошкови планирана је у укупном износу од 1.000,00 
динара и то за следеће намене према контима: 

 4211 за исплату трошкова платног промета и банкарских услуга у износу од 1.000,00
динара.

Економска класификација 422 – Трошкови путовања планирани су износу од 134.160,00 динара и 
то за следеће намене преама конту: 

 4221 за трошкове службених путовања у земљи у износу од 134.160,00 динара. Ова
средства су планирана за трошкове дневница (исхране), трошкове превоза и трошкове
смештаја на службеном путу у земљи, превоз у јавном саобраћају, превоз у граду по
службеном послу, такси превоз, накнаду за употребу сопственог возила и остале трошкове
за пословна путовања у земљи.

Економска класификација 423 – услуге по уговору планирана су средства у укупном износу од 
10.000,00 динара и то за следеће намене према контима: 

 4236 за плаћање услуга за домаћинство и угоститељство (угоститељске услуге) у висини од
10.000,00 динара.

Економска класификација 424 – специјализоване услуге  планирана су средства у укупном износу 
од 175.000,00 динара и то за следеће намене према контима: 

 4249 за остале специјализоване услзге у висини од 175.000,00 динар

Економска класификација 426 – материјал  планирана су средства у укупном износу од 29.840,00 
динара и то за следеће намене према контима: 

 4261 административни материјал у вивини од 4.840,00 динара

 4264 за материјал за саобраћај у висини од 25.000,00 динара.
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Глава 25 02 - Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад 

9. Програмска активност 09021020: Породични смештај и усвојење у износу од 
26.370.510,00 динара

Ову програмску активност у 2017. години реализоваће као индиректни корисник из надлежности 
Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографину –  Центар за 
породични смештај и усвојење Нови Сад (за подручје јужно бачког, сремског и средње банатског 
управног округа) са циљем да се обезбеди унапређење система социјалне заштите  кроз пружање 
услуга породичног смештаја (хранитељства). У том смислу  Центар ће,  вршити следеће послове:  
припремање, процена и обука будућих хранитеља и усвојитеља; пружање подршке хранитељима, 
односно породицама које пружају услугу породичног смештаја и усвојитељима; извештавање 
центара за социјални рад  о раду хранитеља и функционисању породица које пружају услугу 
породичног смештаја и  друго. 

Извор 01 00 - приходи из буџета у износу од 25.170.510,00 динара: 

Расходи и издаци: 
У оквиру ове програмске активности планирана су средства у оквиру следећих економских 
класификација: 

Економска класификација 411 - плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирана је у 
укупном избносу од 11.580.210,00 динара и то за следеће намене према конту: 

 4111 – за исплату плата, додатака и накнада за запослене, планирана су средства у
висини од 11.580.210,00 динара.

Економска класификација 412 – социјални доприноси на терет послодавца планирана је у 
укупном износу од 2.072.890,00 динара  то за следеће намене према контима: 

 4121 за плаћање доприноса за пензијско и инвалидско осигурање у висини од
1.389.650,00 динара,

 4122 за плаћање доприноса за здравствено осигурање у висини од 596.380,00 динара и

 4123 за плаћање доприноса за незапосленост у висини од 86.860,00 динара.

Економска класификација 413 – накнаде у натури планирана су у износу од 130.000,00 динара и 
то за следеће намене према конту: 

 4131 за плаћање накнада у натури (роба и услуге које обезбеђује послодавац, маркице
за превоз на посао и са посла, поклони за децу запослених и др),  у висини од 130.000,00
динара.

Економска класификација 414 – социјална давања запосленима планирана су у укупном износу од 
250.000,00 динара и то са следеће намене према контима:  

 4141 за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова у износу од
100.000,00 динара. Ова средства су планирана за исплату накнада за време
одсуствовања са посла (породиљско боловање, боловање преко 30 дана и инвалидност
рада другог степена),

 4143 за отпремнине и помоћи у износу од 100.000,00 динара и

 4144 за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге
помоћи запосленом у износу од 50.000,00 динара.Ова средства су планирана за помоћ у
медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи
запосленом.

Економска класификација 415 – накнаде трошкова за запослене планирана су у износу од 
400.000,00 динара и то за следеће намене према конту: 
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 4151 за накнаде трошкова за запослене у износу од 400.000,00 динара. Ова средства
планирана су за накнаде трошкова запосленима за превоз на посао и са посла које се
исплаћују у готовини и друге накнаде.

Економска класификација 416 – награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у 
износу од  410.000,00  динара и то за следеће намене према конту: 

 4161 за накнаде члановима комисија и друго планирана су  средства у износу од
410.000,00  динара.

Економска класификација 421 – стални трошкови планирана је у укупном износу од 1.520.000,00 
динара и то за следеће намене према контима: 

 4211 за исплату трошкова платног промета и банкарских услуга у износу од 80.000,00
динара,

 4212 за исплату енергетских услуга у износу од 400.000,00 динара,

 4213 за исплату комуналних услуга у износу од 150.000,00 динара,

 4214 за плаћање услуга комуникација (трошкови телефона и телефакса, трошкове
интернета, услуге мобилног телефона и поште) у износу од 500.000,00 динара,

 4215 за плаћање трошкова осигурања (возила, осигурање од одговорности према трећим
лицима и слично) у износу од 300.000,00 динара,

 4216 за закуп имовине и oпореме у износу од 80.000,00 динара и

 4219 остали трошкови у износу од 10.000,00 динара.

Економска класификација 422 – Трошкови путовања планирани су износу од 600.000,00 динара и 
то за следеће намене преама конту: 

 4221 за трошкове службених путовања у земљи у износу од 600.000,00 динара. Ова
средства су планирана за трошкове дневница (исхране), трошкове превоза и трошкове
смештаја на службеном путу у земљи, превоз у јавном саобраћају, превоз у граду по
службеном послу, такси превоз, накнаду за употребу сопственог возила и остале трошкове
за пословна путовања у земљи.

Економска класификација 423 – услуге по уговору планирана су средства у укупном износу од 
3.170.000,00 динара и то за следеће намене према контима: 

 4231 за плаћање административних услуга у висини од 150.000,00 динара,

 4232 за плаћање компјутерских услуга (израда софтвера и одржавање рачунара) у висини
од 400.000,00 динара,

 4233 за плаћање услуга образовања и усавршавања запослених, котизације и друге услуге
образовања и усавршавања запослених у висини од 250.000,00 динара,

 4234 за услуге информисања у износу од 300.000,00 динара,

 4235 за плаћање стручних услуга (адвокатске услуге, правне услуге, услуге финансијских
саветника и остале стручне услуге, као накнаде члановима управног и надзорног одбора) у
висини од  1.800.000,00 динара,

 4236 за плаћање услуга за домаћинство и угоститељство (угоститељске услуге) у висини од
100.000,00 динара,

 4237 за плаћање трошкова репрезентације у висини од 150.000,00 динара и

 4239 за плаћање осталих општих услуга у висини од 20.000,00 динара.

Економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање  планирана су средства у укупном 
износу од 300.000,00 динара и то за следеће намене према контима: 

 4251 за текуће поправке и одржавање зграда и објеката  у висини од 150.000,00 динара и

 4252 за текуће поправке и одржавање опреме  у висини од 150.000,00 динара.
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Економска класификација 426 – материјал  планирана су средства у укупном износу од 
1.470.000,00 динара и то за следеће намене према контима: 

 4261 за административни материјал у висини од 300.000,00 динара,

 4263 за материјал за образовање и усавршавање запослених у висини од 200.000,00
динара,

 4264 за материјал за саобраћај у висини од 600.000,00 динара ,

 4268 за материјал за одржавање хигијене и угоститељство у висини од 70.000,00 динара и

 4269 за материјал за посебне намене у висини од 300.000,00 динара.

Економска класификација 465 – остале дотације и трансфери планирана су у укупном износу од 
1.327.410,00 динара и то за следеће намене према конту: 

 4651 остале текуће дотације и трансфери  за уплату средстава по основу Закона о
привременом уређивању основице за обрачун  и исплату плата односно зарада  и других
сталних примања средства у висини од 1.370.410,00 динара.

Економска класификација 482 – порези, обавезне таксе, казне и пенали планирана су у укупном 
износу од  130.000,00 динара и то за следеће намене према контима: 

 4821 за остале порезе у висини од 100.000,00 динара,

 4822 за обавезне таксе у висини од 20.000,00 динара и

 4823 за новчане казне и пенале у висини од 10.000,00 динара.

Економска класификација 483 – новчане казне и пенали по решењу судова планирана су у 
укупном износу од  10.000,00 динара и то за следеће намене према конту: 

 4831 за новчане казне и пенали по решењу судова у висини од 10.000,00 динара

Економска класификација 512  –машине и опрема планирана су у укупном износу од  1.400.000,00 
динара и то за следеће намене према конту: 

 5122 за административну опрему у висини од 1.400.000,00 динара.

Економска класификација 515  – нематеријална имовина планирана су у укупном износу од 
400.000,00 динара и то за следеће намене према конту: 

 5151 нематријална имовина у висини од 400.000,00 динара.

10. Пројекат 09024028:  „Саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству Центара за
породични смештај и усвојење“  у 2017.години у износу од 1.200.000,00 динара

За реализацију овог пројекта планирана су средства из  извора 07 00 трансфери од других нивоа 
власти. У вези са тим планирана су средства прихода на економској класификацији     733133 - 
текуће трансфери од градова у корист АПВ. 

Година почетка:      2017. година 
Година завршетка: 2017. година 

Расходи и издаци: 
Економска класификација 421 – стални трошкови планирана је у укупном износу од 3.200,00 
динара и то за следеће намене према конту: 

 4211 за исплату трошкова платног промета и банкарских услуга у износу од 3.200,00
динара.

Економска класификација 423 – услуге по уговору планирана су средства у укупном износу од 
1.196.800,00 динара и то за следеће намене према контима: 

 4234  за плаћање услуга информисања у висини од 48.000,00 динара
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 4235 за плаћање стручних услуга (адвокатске услуге, правне услуге, услуге финансијских
саветника и остале стручне услуге, као накнаде члановима управног и надзорног одбора) у
висини од 1.148.800,00 динара

ПРОГРАМ 0903:   ПОРОДИЧНО ПРАВНА ЗАШТИТА 

Сврха програма: 
Финансијска  помоћ породицама са децом уводи се као пронаталитетна мера у срединама са 
стабилним друштвено економским развојем и високим  животним стандардом становништва, а у 
условима економских тешкоћа, значај новчаних давања, као и финансијских олакшица, има 
посебан значај. Мере подршке породици треба да ублаже ефекте  неповољних привредних 
кретања, али  и да буду усмерене ка постизању економске и социјалне  сигурности као 
претпоставке одвијања биолошке репродукције. Из наведеног произилази да је стратешки правац 
у превазилажењу проблема недовољног рађања, негативног природног прираштаја, 
депопулације, постизања пожељног демографског развоја пружање финансијске подршке 
породици. 

Биланс програма: 
1. Подршка породицама за подстицај рађања у висини од 642.000.000,00 динара,
2. Подршка удружењима грађана за подршку друштвене бриге о деци и популаризацију

пронаталитетне политике у висини од 4.000.000,00 динара  и
3. Администрација управљање и надзор у висини од 42.683.363,68 динара.

што укупно за Програм 0903- Породично правна заштита износи  688.683.363,68 динара, а 
средства су планирана из извора 01 00 – приходи из буџета. 

1. Програмска активност 09031005: Подршка породицама за подстицај рађања у износу од
642.000.000,00 динара

У циљу реализације  подршке породицама за подстицање рађања  и  борбе против стерилитета, 
Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова у 2017. 
години ће, у складу Покрајинском скупштинском одлуком о праву на суфинансирање трошкова за 
биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете („Службени лист 
АПВ“, број: 42/2014 и 69/2016) и Правилником о ближим условима, критеријумима, начину и 
поступку остваривања права на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто 
оплођење за друго, треће и свако наредно дете, вршити расподелу средстава за децу и породицу. 
У јавном огласу који се расписује за доделу наведених средстава утврђују се  неопходни услови за 
остваривање права по овом основу, износ средстава која се додељују по одобеном захтеву, 
неопходна документација,  а исти ће бити отворен током целе године. Поднете захтеве за 
остваривање испуњености услова на право на БМПО разматра Комисија Покрајинског 
секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, која ће сачинити 
предлог за доделу средстава за суфинансирање трошкова. Покрајински секретар разматра 
предлог Комисије и решењем одлучује о додели средстава.  Решење о номиналном износу 
суфинансирања трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако 
наредно дете за 2017. годину доноси Покрајинска влада. Процењује се да ће у 2017. години за 
наведене намене бити потребна средства у висини од 32.000.000,00 динара. Средства су 
планирана на основу процене да ће у 2017. години бити 160 породица која ће остварити наведено 
право и планиране  вредности помоћи за суфинансирање у висини од  200.000,00 динара.   

У циљу повећања наталитета и подстицања породица за рађање трећег детета у породици кроз 
финансијску подршку породицама са децом, Покрајински секретаријат за социјалну политику, 
демографију и равноправност полова ће у 2017. години, у складу са Одлуком о остваривању 
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новчане помоћи породици у којој се роди треће дете („Службени лист АПВ“, број:04/2013), 
Правилником о ближим условима и начину остваривања права на новчану помоћ породици у 
којој се роди треће дете („Службени лист АПВ“, број:10/2013) расписаним јавним огласом за 
доделу средстава из буџета АПВ у 2017. години вршити расподелу планираних средстава. У складу 
са тим породицама у којима се роди треће дете биће обезбеђена новчана помоћ. У јавном огласу 
се наводе услови за стицање права, износ новчане помоћи и неопходна документација и исти ће 
бити отворен током целе године. Сва лица која испуњавају услове за остваривање наведеног 
права могу да поднесу захтев са потребном документацијом општинској, односно градској управи 
у којој је пребивалиште подносиоца захтева која решава у првом степену. Средства  за 
финансирање новчане помоћи породици за треће  дете обезбеђују се на основу и у складу са 
Решењем о номиналном износу новчане помоћи породици за треће дете за 2017. годину које 
доноси Покрајинска влада. Процењује се да ће у 2017. години за наведене намене бити потребна 
средства у висини од  610.000.000,00 динара. Средства су планирана на основу процене да ће, 
поред породица која су ово право остварила у 2015. и 2016.години и која ће у 2017 примати 
новчану помоћ, у 2017. години бити још 2200 нових породица у којима се роди треће дете и које 
ће остварити право на новчану помоћ. Висина новчане помоћи планирана је у висини од 12.000,00 
динара. 

Расходи и издаци: 
У оквиру ове програмске активности планирана су средства у оквиру следећих економских 
класификација: 

Економска класификација 472  - накнаде за социјалну заштиту из буџета планирана је у укупном 
избносу од 642.000.000,00 динара и то за следеће намене према конту: 

 4723 накнаде из буџета за децу и породицу у висини од 642.000.000,00 динара.

2. Програмска активност 09031006: Подршка удружењима грађана за подршку друштвене
бриге о деци  и популаризацију пронаталитетне политике у износу од 4.000.000,00 динара

У циљу популаризације пронаталитетне политике и реализације програмске активности подршке 
удружењима за популаризацију пронаталитетне политике, пружити финансијску помоћ 
удружењима кроз суфинансирање пројеката удружења грађана у области демографије и 
друштвене бриге о деци. Активно укључивање удружења грађана у популациону политику, треба 
да допринесе стварању позитивне популационе климе, слању јасне демографске поруке као и 
пружању услуга кроз реализацију пројеката намењених деци и породици. Средства за ове намене 
биће расподељена на основу расписаног јавног конкурса. 

Расходи и издаци: 
У оквиру ове програмске активности планирана су средства у оквиру следеће економске 
класификације: 

Економска класификација 481 – дотације невладиним организацијам  планирана су средства у 
укупном износу од  4.000.000,00 динара и то према конту: 

 4819 за дотације осталим непрофитним институцијама у износу од 4.000.000,00 динара

3. Програмска активност 09031007: администрација управљање и надзор у износу од
42.683.363,68 динара

Стварање неопходних услова и подршка у реализацији и спровођењу свих планираних 
програмских активности  Секретаријата везаних за финансијске, нормативно-правне послове, 
опште правне послове, стручно оперативне послове и друге послове из делокруга рада 
Секретаријата.   
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Расходи и издаци: 
У оквиру ове програмске активности планирана су средства у оквиру следеће економске 
класификације: 

Економска класификација 411 - плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирана је у 
укупном избносу од 24.163.900,91 динар и то за следеће намене према конту: 

 4111 – за исплату плата, додатака и накнада за запослене, планирана су средства у
висини од 24.163.900,91 динар.

Економска класификација 412 – социјални доприноси на терет послодавца планирана је у 
укупном износу од 4.325.338,27 динара  то за следеће намене према контима: 

 4121 за плаћање доприноса за пензијско и инвалидско осигурање у висини од
2.899.668,11 динара,

 4122 за плаћање доприноса за здравствено осигурање у висини од 1.244.440,90 динара

 4123 за плаћање доприноса за незапосленост у висини од 181.229,26 динара.

Економска класификација 413 – накнаде у натури планирана су у износу од 762.810,74 динара и 
то за следеће намене према конту: 

 4131 за плаћање накнада у натури (маркице за превоз на посао и са посла, поклони за
децу запослених и др),  у висини од 762.810,74 динара.

Економска класификација 414 – социјална давања запосленима планирана су у укупном износу од 
1.200.000,00 динара и то са следеће намене према контима:  

 4141 за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова у износу од
200.000,00 динара. Ова средства су планирана за исплату накнада за време
одсуствовања са посла (породиљско боловање, боловање преко 30 дана и инвалидност
рада другог степена и др),

 4143 за исплату за отпремнине приликом одласка у пензију или отпуштања са посла
помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице и друго  у висини од
600.000,00 динара и

 4144 за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге
помоћи запосленом у износу од 400.000,00 динара.Ова средства су планирана за помоћ
у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи
запосленом.

Економска класификација 415 – накнаде трошкова за запослене планирана су у износу од 
1.448.976,50 динара и то за следеће намене према конту: 

 4151 за накнаде трошкова за запослене у износу од 1.448.976,50 динара. Ова средства
планирана су за накнаде трошкова запосленима за превоз на посао и са посла које се
исплаћују у готовини и друге накнаде.

Економска класификација 416 – награде запосленима и остали посебни расходи панирани су у 
износу од  191.000,00 динара и то за следеће намене према конту: 

 4161 за јубиларне награде запосленима и друго планирана су  средства у износу од
191.000,00 динара.

Економска класификација 421 – стални трошкови панирани су у износу од  180.000,00 динара и то 
за следеће намене према контима: 

 4211 за трошкове платног промета и банкарских услуга  у износу од 10.000,00 динара

 4214 за плаћање услуга комуникација (трошкови телефона и телефакса, трошкове
интернета, услуге мобилног телефона и др) у износу од 170.000,00 динара,
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Економска класификација 422 – Трошкови путовања планирани су износу од 1.250.000,00 динара и 
то за следеће намене преама конту: 

 4221 за трошкове службених путовања у земљи у износу од 1.250.000,00 динара. Ова
средства су планирана за трошкове дневница (исхране), трошкове превоза и трошкове
смештаја на службеном путу у земљи и остале трошкове за службена путовања у земљи.

Економска класификација 423 – услуге по уговору планирана су средства у укупном износу од 
5.164.000,00 динара и то за следеће намене према контима: 

 4231 за административне услуге у износу од 50.000,00 динара.

 4232 за компјутерске услуге у износу од 600.000,00 динара,

 4233 за услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 500.000,00 динара. Ова
средства су планирана за образовање и усавршавање запослених, за котизације и друге
услуге образовања и усавршавања запослених)

 4234 за услуге информисања у износу од 1.000.000,00 динара. У оквиру наведеног износа
средстава планирана су услуге штампања, информисања јавности и односа са јавношћи,
услуге рекламе и пропаганде, медијске услуге и др.

 4235 за стручне услуге (плаћање привремених и повремених послова и других стручних
услуга) у износу од 2.600.000,00 динара.

 4237 за  репрезентацију (поклони деци приликом посета установа за смештај деце,
вишечланих породица  и друго)   у висини од  383.000,00 динара и

 4239 за остале опште услуге у висини од  31.000,00 динара.

Економска класификација 426 – материјал  планирана су средства у укупном износу од 450.000,00 
динара и то за следеће намене према контима: 

 4261 за административни материјал у висини од  200.000,00 динара и

 4263 за материјал за образовање и усавршавање запослених у висини од 250.000,00
динара.

Економска класификација 465 – остале дотације и трансфери планирана су у укупном износу од 
3.240.337,26 динара и то за следеће намене према контима: 

 4651 остале текучће дотације и трансфери  за уплату средстава по основу Закона о
привременом уређивању основице за обрачун  и исплату плата односно зарада  и других
сталних примања у висини од 3.240.337,26 динара

Економска класификација 482 – остали порези, обавезне таксе, и новчане казне и пенали  
планирана су у укупном износу од 30.000,00 динара и то за следеће намене према контима: 

 4821 за плаћање осталих пореза у износу од 10.000,00 динара.

 4822 за плаћање обавезних такси у износу од 10.000,00 динара,

 4823 за новчане казне и пенале у износу од 10.000,00 динара.

Економска класификација 483 – новчане казне и пенали по решењу судова планирана су у износу 
од 277.000,00 динара и то за: 

 4831 за плаћање новчаних казни и пенала по решењу судова и судских тела у висини од
277.000,00 динара.

Средства су планирана су у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун 
и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава 
(„Службени гласник РС „ број  116/14), као разлика између  укупног износа плата обрачунатих 
применом основице која није умањена са урачунатим доприносима, који се исплаћују на терет 
послодавца и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице са урачунатим 
доприносима, који се такође исплаћују на терет послодавца 
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ПРОГРАМ 0904:  БОРАЧКО ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА 

Сврха програма: 
Успостављањем ефикасности у раду знатно се утиче на побољшање положаја корисника борачко 
инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата, кроз могућност да брже и квалитетније 
остварују своја права у законском року.У циљу заштит права корисника , орган  ако је у 
могућности, прибавља и потребну документацију од првостепених органа. Одобравањем 
средстава за одређене пројекте члановима удружења се омогућује квалитетнији живот. 

Биланс програма: 
1. Подршка удружењима и невладиним организацијама у области борачко-инвалидске

заштите у висини од  5.000.000,00 динара и

2. Администрација, управљање и надзор у области борачко инвалидске заштите уи заштите
цивилних инвалида рата у висини од 12.294.997,46 динара

што укупно за Програм: Борачко инвалидска заштита износи  17.294.997,46 динара, а средства су 
планирана из извора 01 00 – приходи из буџета. 

1. Програмска активност 09041004:  Подршка удружењима и невладиним организацијама а
у области борачко-инвалидске заштите у износу од 5.000.000,00 динара

Финанасијском подршком за реализацију пројеката у области борачко-инвалидске заштите 
стварају се услови за пружање неопходне помоћи и услуга лицима из ове области. 
Кроз пројекте омогућује се финансијска подршка која утиче не само на квалитет живота него и на 
побољшање здравственог стања, социјализацију  и афирмацију лица, како  чланова ових 
удружења и тако других лица. Средства за ове намене биће расподељена на основу расписаног 
јавног конкурса. 

Расходи и издаци: 
 У оквиру ове програмске активности планирана су средства у оквиру следеће економске 
класификације: 
Економска класификација 481 – дотације невладиним организацијам  планирана су средства у 
укупном износу од  5.000.000,00 динара и то према конту: 

 4819 за дотације осталим непрофитним институцијама у износу од 5.000.000,00 динара

2. Програмска активност 09041005: Администрација, управљање и надзор у области борачко
инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата  у износу од 12.194.997,46 динара

Увођењем корисника у додатна права као и омогућавањем даљег коришћења стечених, знатно се 
утиче на положају ове популације. Од ефикасности рада у вођењу управног поступка и давања 
информација о могућности стицања права зависи и почетак времена коришћења истих и почетак 
њихове исплате. Истовремено се контролом исплата  утврђује да ли је обим остварених права 
правилан у исплати. 

Расходи и издаци: 
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У оквиру ове програмске активности планирана су средства у оквиру следећих економских 
класификација: 
Економска класификација 411 - плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирана је у 
укупном избносу од 8.808.885,97 динара и то за следеће намене према конту: 

 4111 – за исплату плата, додатака и накнада за запослене, планирана су средства у висини
од 8.808.885,97 динара.

Економска класификација 412 – социјални доприноси на терет послодавца планирана је у 
укупном износу од 1.576.790,59 динара  то за следеће намене према контима: 

 4121 за плаћање доприноса за пензијско и инвалидско осигурање у висини од
1.057.066,32 динара,

 4122 за плаћање доприноса за здравствено осигурање у висини од 453.657,63 динара и

 4123 за плаћање доприноса за незапосленост у висини од 66.066,64 динара.

Економска класификација 413 – накнаде у натури планирана су у износу од 87.971,84 динара и то 
за следеће намене према конту: 

 4131 за плаћање накнада у натури (роба и услуге које обезбеђује послодавац, маркице
за превоз на посао и са посла, поклони за децу запослених и др),  у висини од 87.971,84
динара.

Економска класификација 414 – социјална давања запосленима планирана су у укупном износу од 
300.000,00 динара и то са следеће намене према конту: 

 4141 за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова у износу од
200.000,00 динара. Ова средства су планирана за исплату накнада за време
одсуствовања са посла (породиљско боловање, боловање преко 30 дана и инвалидност
рада другог степена и др)

Економска класификација 415 – накнаде трошкова за запослене планирана су у износу од 
283.877,59 динара и то за следеће намене према конту: 

 4151 за накнаде трошкова за запослене у износу од 283.877,59 динара. Ова средства
планирана су за накнаде трошкова запосленима за превоз на посао и са посла које се
исплаћују у готовини и друге накнаде.

Економска класификација 416 – награде запосленима и остали посебни расходи панирани су у 
износу од 65.000,00  динара и то за следеће намене према конту: 

 4161 за јубиларне награде запосленима и друго планирана су  средства у износу од
65.000,00  динара.

Економска класификација 465 – остале дотације и трансфери планирана су у укупном износу од 
1.172.471,47 динара и то за следеће намене према контима: 

 4651 остале текуће дотације и трансфери  за уплату средстава по основу Закона о
привременом уређивању основице за обрачун  и исплату плата односно зарада  и других
сталних примања у висини од 1.172.471,47 динара.

Средства су планирана су у складу са Законом о привременом уређивању основица за 
обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних 
средстава („Службени гласник РС „ број  116/14), као разлика између  укупног износа плата 
обрачунатих применом основице која није умањена са урачунатим доприносима, који се 
исплаћују на терет послодавца и укупног износа плата обрачунатих применом умањене 
основице са урачунатим доприносима, који се такође исплаћују на терет послодавца. 
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ПРОГРАМ 1001:  УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА 

Сврха програма: 
Програм обухвата активности на афирмацији родне равноправности и оснаживању жена, 
истраживачке, едукативне, издавачке и промотицне активности у области родне равноправности, 
подршку социјалној инклузији Рома и Ромкиња на територији АП Вовјодине, као и спровођење 
активности усмерене на заштиту жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП 
Војводини 

Биланс програма: 
1. Афирмација родне равноправности  у износу од 8.745.000,00 динара,
2. Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области

равноправности полова у износу  од 75.500.000,00 динар
3. Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ у износу од 33.800.000,00 динара
4. Заштите жена од насиља у породици и у партнерским односима у АПВ у износу од

13.000.000,00 динара
5. Пројекат: Интегрисан одговор на насиље над женама у АП Војводини у износу од

10.263.000,00 динара

што укупно за Програм: Унапређење и надзор у области здравства у износу од 141.308.000,00 
динара, а средства су планирана из извора 01 00 – приходи из буџета – 131.045.000,00 динара и из 
извора 06 00 донације од међународних организација – 10.263.000,00 динара 

1. Програмска активност 10011014:  Афирмација родне равноправности

Програмска активност обухвата спровођене конкурса за подршку активности удружења 
грађана/организација са циљем унапређивања родне равноправности и праћење њихове 
реализације, доделу Годишњег признања у области равноправности полова у категоријама 
појединац/појединка и организација, штампање промотивних материјала са садржајима у области 
родне равноправности. 

Расходи и издаци: 
У оквиру ове програмске активности планирана су средства у укупном износу од 8.745.000,00 
динара за следеће намене по контима: 

Економска класификација 423 – услуге по уговору планирана су средства у укупном износу од 
1.125.000,00 динара и то за следеће намене према контима: 

 4234 за услуге информисања у износу од 600.000,00 динара.
Средства су планирана за штампу "Женског роковника за 2017"  и друге услуге
информисања.

 4235 за стручне услуге у износу од 445.000,00 динара.
Средства су намењена за дизајн „Женског роковника за 2017“, израду родне анализе
неопходне за родно одговорно буџетирање и др.

 4237 за  репрезентацију у висини од  80.000,00 динара.
Средства су намењена за набавку поклона (дипломе и статуе)  добитницима Годишњег
признања из области равноправности полова и др.

Економска класификација 472  - накнаде за социјалну заштиту из буџета планирана је у укупном 
избносу од 310.000,00 динара и то за следеће намене према конту:  

 4727 накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт у висини од 310.000,00
динара. Средства су планирана за доделу Годишњег признања из области равноправности
полова у категорији појединац.
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Економска класификација 481 – дотације невладиним организацијам  планирана су средства у 
укупном износу од  7.310.000,00 динара и то према конту: 

 4819 за дотације осталим непрофитним институцијама у износу од 7.310.000,00 динара
Део средстава  у износу од 7.000.000,00 динара планирана  су за подршку удружењима
грађана са територије АП Војводине за финансирање пројеката у области равноправности
полова са циљем едукативног и економског оснаживања жена, са посебним акцентом на
програме намењене борби против насиља над женама. Средства за ове намене биће
расподељена на основу расписаног јавног конкурса.
Средства у износу од 310.000,00 динара планирана су за доделу Годишњег признања из
области равноправности полова у категорији организација.

2. Програмска активност 10011015:  Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и
подстицајне активности у области равноправности

Расходи и издаци: 
У оквиру ове програмске активности планирана су средства у укупном износу од 75.500.000,00 
динара за следеће намене по контима: 

Економска класификација 465 – остале дотације и трансфери планирана су у укупном износу од 
75.500,000 динара и то за следеће намене према контима: 

 4651 остале текуће дотације и трансфери  у висини од 32.500.000,00 динара.
Средства су намењена за редован рад и реализацију програмских активности Покрајинског
завода за равноправност полова

 4652 остале капиталне дотације и трансфери у висини 43.000.000,00 динара за подстицајне
активности које се односе на доделу средстава за куће за подстицање развоја руралних
средина и војвођанских села. Средства се додељују на основу расписаног јавног конкурса
за подстицање развоја руралних средина у Војводини, за подмлађивање и побољшање
демографске структуре села као и за повећање броја жена – власница непокретности.

3. Програмска активност 10011016:  Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ

Програмска активност се спроводи са циљем имплементације и примене Стратегије за 
унапређење положаја Рома/Ромкиња на територији Аутономне покрајине Војводине и 
интеграције Рома/Ромкиња у друштвене токове.   
Расходи и издаци: 
У оквиру ове програмске активности планирана су средства у укупном износу од 33.800.000,00 
динара за следеће намене по контима: 

Економска класификација 422 – Трошкови путовања планирани су износу од 600.000,00 динара и 
то за следеће намене преама конту: 

 4221 за трошкове службених путовања у земљи у износу од 600.000,00 динара. Ова
средства су планирана за исплату накнада члановима  Савета за интеграцију Рома (у
висини путних трошкова и дневница за службено путовање у земљи, до  неопорезованог
износа, а у зависносто од  присуства на седницама Савета).

Економска класификација 463 – трансфери осталим нивоима власти  планирана су средства у 
укупном износу од  4.200.000,00 динара и то за следеће намене према конту: 

 4631 за текуће трансфере осталим нивоима власти у износу од 4.200.000,00 динара.
Наведени износ средстава је планиран за јавни конкурс за јединице локалне самоуправе,
а намењена су за финансирање рада координатора за ромска питања у јединицама
локалне самоуправе у АПВ,  реализацију Локалних акционих планова за Роме у области
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становања у градовима и општинама на територији АП Војводине са циљем да се 
обезбеди  побољшање услова становања Рома и Ромкиња, афирмација учешћa 
Рома/Ромкиња у процесима одлучивања, планирања и спровођења локалних акционих 
планова  и друге активности. 

Економска класификација 465 – остале дотације и трансфери планирана су у укупном износу од 
25.000,000 динара и то за следеће намене према конту: 

 4651 остале текуће дотације и трансфери  у висини од 25.000.000,00 динара.
Средства су у висини од 16.000.000,00 динара планирана за редован рад и програмске
активности Канцеларије за инклузију Рома, а средства у висини од 9.000.000,00 динара
планирана су за  предфинансирање неопходно за реализацију IPA пројекта: Роми као
људски ресурси/RARE.
Канцеларија за инклузију Рома ће реалзовати пројекат Changing Doscourses Changing
Practice: The Roma as Human Resource - RARE као партнер у оквиру Интерег Дунав
транснационалног Програма. Овај пројекат има за циљ да унапреди капацитете и
сарадњу међу актерима који доприносе активном укључењу Рома и Ромкиња на тржишту
рада. Пројекат је подржан по принципу рефундације, а планиран износ за
предфинансирање биће биће враћени у буџет 2019.године односно након реализације
свих планираних активности пројекта.

Економска класификација 481 – дотације невладиним организацијам  планирана су средства у 
укупном износу од  4.000.000,00 динара и то према конту: 

 4819 за дотације осталим непрофитним институцијама у износу од 4.000.000,00 динара
Средстава  су  планирана  за подршку удружењима грађана са територије АП Војводине за
финансирање пројеката са циљем подизања квалитета живота ромске популације.
Средства за ове намене биће расподељена на основу расписаног јавног конкурса.

4. Програмска активност 10011017:  Заштите жена од насиља у породици и у партнерским
односима у АПВ

Програмска активност се спроводи са циљем реализација активности намењених пружању 
подршке у реашавњу проблема насиља у породици и у партнерским односима 

Расходи и издаци: 
У оквиру ове програмске активности планирана су средства у укупном износу од 13.000.000,00 
динара за следеће намене по контима: 

Економска класификација 423 – услуге по уговору планирана су средства у укупном износу од 
3.000.000,00 динара и то за следеће намене према конту: 

 4235 за стручне услуге у износу од 3.000.000,00 динара. Ова средства су намењена
едукацијама и обукама пре свега за професионална лица која се баве  насиљем у
породици и у партнерским односима у АПВ као и другим лицима запосленим у општинама
и институцијама и која учествују у реашвању саитуација насиља.

Економска класификација 454 – субвенције приватним предузећима планирана су у укупном 
износу од  10.000.000,00 динара и то за следеће намене према конту: 

 4541 текуће субвенције приватним предузећима   у висини од 10.000.000,00 динара.
Средства ће бити додељена послодавцима, на основу расписаног Јавног конкурса, а
намењена су за реализацији програма новог запошљавања жена које су у ситуацији
партнерског и породичног насиља на територији АП Војводине, са циљем  економског
оснаживања жена која су се нашле у ситуацији породичног или партнерског насиља.
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5. Пројекат 09024019:  „Интегрисани одговор на насиље над женама у АП Војводини  у
износу од 10.263.000,00 динара

За реализацију овог пројекта планирана су средства из  извора 06 00 донације од међународних 
организација. У вези са тим планирана су средства прихода на економској класификацији 
732131 - текуће донације од међународних  организација и 732231 - капиталне донације од 
међународних  организација. 

Година почетка:      2017. година 
Година завршетка: 2018. година 

Економска класификација 423 – услуге по уговору планирана су средства у укупном износу од 
9.823.000,00 динара и то за следеће намене према контима: 

 4232  за плаћање компјутерских услуга у висини од 424.000,00 динара

 4235 за плаћање стручних услуга (адвокатске услуге, правне услуге, услуге финансијских
саветника и остале стручне услуге и др.) у висини од 9.399.000,00 динара

Економска класификација 426 – материјал  планирана су средства у укупном износу од 198.000,00 
динара и то за следеће намене према конту: 

 4261 за административни материјал у висини од 198.000,00 динара,

Економска класификација 512  –машине и опрема планирана су у укупном износу од  242.000,00 
динара и то за следеће намене према конту: 

 5122 за административну опрему у висини од 242.000,00 динара.

Нови Сад, ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 

Дана 07.09.2017 ПРЕДРАГ ВУЛЕТИЋ 
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