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На пснпву шлана 2. ташка 3, шлана 28., шлана 50., а у вези са шланпм 41. Закпна п бучетскпм систему1 
и шлана 15. Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п ребалансу бучета Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине 
за 2016. гпдину („Службени лист АП Впјвпдине“, 54/2016) ппкрајински секретар за спцијалну 
пплитику, демпграфију и равнпправнпст пплпва дпнпси 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
ППКРАЈИНСКПГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА СПЦИЈАЛНУ ППЛИТИКУ,  ДЕМПГРАФИЈУ И РАВНППРАВНПСТ 

ППЛПВА  ЗА 2016. ГПДИНУ 

у  Финансијски план укљушене су све прпмене прихпда и примаоа, пднпснп расхпда и издатака 
пдпбрене дп 30. септембра 2016.гпдине у складу са приписима кпји уређују бучетски систем. 

I     ПРИХПДИ, ПРИМАОА  И ПРЕНЕТА НЕУТРПШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГПДИНА 

Ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм п ребалансу бучета Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине за 2016. 
гпдину утврђени су укупни прихпди и примаоа Ппкрајинскпг секретаријата за спцијалну пплитику, 
демпграфију и равнпправнпст пплпва за 2016. гпдину у пквиру раздела 25  у изнпсу пд 
508.685.608,03 динара и тп из следећих извпра: 

1. Прихпди из бучета - 01 00,  у бучетскпј 2016. гпдину изнпсе 500.152.499,68 динара,
2. Спцијални дппринпси – 03 00 у бучетскпј 2016. гпдини изнпсе 368.489,77 динара,
3. Дпнације пд међунарпдних прганизација – 06 00 у бучетскпј 2016. гпдини изнпсе

5.091.258,56 динара,
4. Трансфери пд других нивпа власти - 07 00 изнпси 3.073.360,02 динара.

У пквиру Ппкрајинскпг секретаријата за здравствп, спцијалну пплитику и демпграфију, без 
индиректних кприсника, планирани су прихпди, примаоа и пренета неутрпщена средства из 
ранијих гпдина  из извпра: 

01 00  Прихпди из бучета    468.732.191,36 динара 

У пквиру Ппкрајинскпг секретаријата за здравствп, спцијалну пплитику и демпграфију 
планирани су прихпди и примаоа за индиректне кприснике: 

1. Ппкрајински завпд за спцијалну заштиту из следећих извпра:

01 00  Прихпди из бучета 16.042.909,00 динара   
03 00  Спцијални дппринпси 368.489,77 динара   
06 00  Дпнације пд међунарпдних прганизације 4.831.258,56 динара  
07 00   Трансфери пд других нивпа власти   599.378,00 динара 

УКУПНП:  21.842.035,33 динара   

2. Центар за ппрпдични смештај и усвпјеое – Нпви Сад из извпра:

01 00  Прихпди из бучета 15.377.399,32 динара 
07 00   Трансфери пд других нивпа власти   2.473.982,02 динара 
06 00  Дпнације пд међунарпдних прганизације 260.000,00 динара 

  УКУПНП:  18.111.381,34 динара   

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

68/15-други закпн и 103/2015) 
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II    ПЛАН РАСХПДА И ИЗДАТАКА 

Ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм п ребалансу бучета Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине за 
2016. гпдину („Службени лист АП Впјвпдине“, 54/2016) утврђен је расппред расхпда и издатака 
Ппкрајинскпг секретаријата за спцијалну пплитику,  демпграфију и равнпправнпст пплпва  за 
2016. гпдину у пквиру раздела 25, пп следећим функципналним класификацијама: 

010 – бплест и инвалиднпст, 
040 - ппрпдица и деца на другпм месту, 
070 - спцијална ппмпћ угрпженпм станпвнищтву некласификпвана на   другпм месту, 
090 - спцијална защтита некласификпвана на другпм месту и 
412 – ппщти ппслпви пп питаоу рада 

 у изнпсу пд 508.685.608,03 динара динара и приказан је у следећпј 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 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

200.478,40 200.478,40481

4819 Дотације осталим непрофитним
институцијама

200.478,40 200.478,40

01 00 200.478,40 200.478,40Приходи из буџета

200.478,40 0,00 200.478,40

Извори финансирања за функцију 090

01 00 Приходи из буџета 200.478,40 200.478,40

Укупно за функцију  090

Укупно за програмску активност 1015 200.478,40 0,00 200.478,40

Извори финансирања за програмску активност 1015

01 00 Приходи из буџета 200.478,40 200.478,40

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

10.000.000,00 10.000.000,00481

4819 Дотације осталим непрофитним
институцијама

10.000.000,00 10.000.000,00

01 00 10.000.000,00 10.000.000,00Приходи из буџета

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

Извори финансирања за функцију 090

01 00 Приходи из буџета 10.000.000,00 10.000.000,00

Укупно за функцију  090

Укупно за програмску активност 1016 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1016

01 00 Приходи из буџета 10.000.000,00 10.000.000,00
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Програмска
активност 1017

Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима

070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 26.500.000,00 26.500.000,00465

4651 Остале текуће дотације и трансфери 10.500.000,00 10.500.000,00

01 00 10.500.000,00 10.500.000,00Приходи из буџета

4652 Остале капиталне дотације и трансфери 16.000.000,00 16.000.000,00

01 00 16.000.000,00 16.000.000,00Приходи из буџета

26.500.000,00 0,00 26.500.000,00

Извори финансирања за функцију 070

01 00 Приходи из буџета 26.500.000,00 26.500.000,00

Укупно за функцију  070

Укупно за програмску активност 1017 26.500.000,00 0,00 26.500.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1017

01 00 Приходи из буџета 26.500.000,00 26.500.000,00

Програмска
активност 1018

Подршка у остваривању права на социјалну заштиту и остваривању породично правне
заштите

090 Социјална заштита некласификована на другом месту

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

11.120.285,82 11.120.285,82411

4111 Плате, додаци и накнаде запослених 11.120.285,82 11.120.285,82

01 00 11.120.285,82 11.120.285,82Приходи из буџета

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА

1.963.681,17 1.963.681,17412

4121 Допринос за пензијско и инвалидско
осигурање

1.316.434,32 1.316.434,32

01 00 1.316.434,32 1.316.434,32Приходи из буџета

4122 Допринос за здравствено осигурање 564.969,72 564.969,72

01 00 564.969,72 564.969,72Приходи из буџета

4123 Допринос за незапосленост 82.277,13 82.277,13

01 00 82.277,13 82.277,13Приходи из буџета

НАКНАДЕ У НАТУРИ 136.358,02 136.358,02413

4131 Накнаде у натури 136.358,02 136.358,02

01 00 136.358,02 136.358,02Приходи из буџета

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 374.866,93 374.866,93414

4141 Исплата накнада за време одсуствовања с
посла на терет фондова

150.000,00 150.000,00

01 00 150.000,00 150.000,00Приходи из буџета

4143 Отпремнине и помоћи 224.866,93 224.866,93

01 00 224.866,93 224.866,93Приходи из буџета

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 387.929,24 387.929,24415

4151 Накнаде трошкова за запослене 387.929,24 387.929,24

01 00 387.929,24 387.929,24Приходи из буџета
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ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 1.491.585,16 1.491.585,16465

4651 Остале текуће дотације и трансфери 1.491.585,16 1.491.585,16

01 00 1.491.585,16 1.491.585,16Приходи из буџета

15.474.706,34 0,00 15.474.706,34

Извори финансирања за функцију 090

01 00 Приходи из буџета 15.474.706,34 15.474.706,34

Укупно за функцију  090

Укупно за програмску активност 1018 15.474.706,34 0,00 15.474.706,34

Извори финансирања за програмску активност 1018

01 00 Приходи из буџета 15.474.706,34 15.474.706,34

Пројекат 4026
Исплата новчане помоћи у складу са законом породицама трагично настрадалих и
повређенима  у Општини Житиште

090 Социјална заштита некласификована на другом месту

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ

1.842.121,92 1.842.121,92463

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 1.842.121,92 1.842.121,92

01 00 1.842.121,92 1.842.121,92Приходи из буџета

1.842.121,92 0,00 1.842.121,92

Извори финансирања за функцију 090

01 00 Приходи из буџета 1.842.121,92 1.842.121,92

Укупно за функцију  090

Укупно за пројекат 4026 1.842.121,92 0,00 1.842.121,92

Извори финансирања за пројекат 4026

01 00 Приходи из буџета 1.842.121,92 1.842.121,92

Укупно за програм Социјална заштита 54.017.306,66 0,00 54.017.306,66

Извори финансирања за програм Социјална заштита

01 00 Приходи из буџета 54.017.306,66 54.017.306,66

Програм 0903 Породично-правна заштита грађана

Програмска
активност 1005

Подршка породицама за подстицање рађања

040 Породица и деца

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
ИЗ БУЏЕТА

355.740.012,00 355.740.012,00472

4723 Накнаде из буџета за децу и породицу 355.740.012,00 355.740.012,00

01 00 355.740.012,00 355.740.012,00Приходи из буџета

355.740.012,00 0,00 355.740.012,00

Извори финансирања за функцију 040

01 00 Приходи из буџета 355.740.012,00 355.740.012,00

Укупно за функцију  040

Укупно за програмску активност 1005 355.740.012,00 0,00 355.740.012,00

Извори финансирања за програмску активност 1005

01 00 Приходи из буџета 355.740.012,00 355.740.012,00
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Програмска
активност 1006

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

040 Породица и деца

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

100.000,00 100.000,00481

4819 Дотације осталим непрофитним
институцијама

100.000,00 100.000,00

01 00 100.000,00 100.000,00Приходи из буџета

100.000,00 0,00 100.000,00

Извори финансирања за функцију 040

01 00 Приходи из буџета 100.000,00 100.000,00

Укупно за функцију  040

Укупно за програмску активност 1006 100.000,00 0,00 100.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1006

01 00 Приходи из буџета 100.000,00 100.000,00

Програмска
активност 1007

Администрација, управљање и надзор

040 Породица и деца

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

5.066.102,08 5.066.102,08411

4111 Плате, додаци и накнаде запослених 5.066.102,08 5.066.102,08

01 00 5.066.102,08 5.066.102,08Приходи из буџета

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА

885.352,28 885.352,28412

4121 Допринос за пензијско и инвалидско
осигурање

593.532,26 593.532,26

01 00 593.532,26 593.532,26Приходи из буџета

4122 Допринос за здравствено осигурање 254.724,26 254.724,26

01 00 254.724,26 254.724,26Приходи из буџета

4123 Допринос за незапосленост 37.095,76 37.095,76

01 00 37.095,76 37.095,76Приходи из буџета

НАКНАДЕ У НАТУРИ 142.623,00 142.623,00413

4131 Накнаде у натури 142.623,00 142.623,00

01 00 142.623,00 142.623,00Приходи из буџета

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 988.037,98 988.037,98414

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 608.330,72 608.330,72

01 00 608.330,72 608.330,72Приходи из буџета

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

279.707,26 279.707,26

01 00 279.707,26 279.707,26Приходи из буџета

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 61.928,51 61.928,51415

4151 Накнаде трошкова за запослене 61.928,51 61.928,51

01 00 61.928,51 61.928,51Приходи из буџета
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НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ
ПОСЕБНИ РАСХОДИ

60.000,00 60.000,00416

4161 Награде запосленима и остали посебни
расходи

60.000,00 60.000,00

01 00 60.000,00 60.000,00Приходи из буџета

СТАЛНИ ТРОШКОВИ 50.000,00 50.000,00421

4214 Услуге комуникација 50.000,00 50.000,00

01 00 50.000,00 50.000,00Приходи из буџета

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 300.000,00 300.000,00422

4221 Трошкови службених путовања у земљи 300.000,00 300.000,00

01 00 300.000,00 300.000,00Приходи из буџета

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.929.384,27 1.929.384,27423

4231 Административне услуге 100.000,00 100.000,00

01 00 100.000,00 100.000,00Приходи из буџета

4232 Компјутерске услуге 192.279,92 192.279,92

01 00 192.279,92 192.279,92Приходи из буџета

4233 Услуге образовања и усавршавања
запослених

174.484,27 174.484,27

01 00 174.484,27 174.484,27Приходи из буџета

4234 Услуге информисања 120.000,00 120.000,00

01 00 120.000,00 120.000,00Приходи из буџета

4235 Стручне услуге 954.620,08 954.620,08

01 00 954.620,08 954.620,08Приходи из буџета

4237 Репрезентација 360.000,00 360.000,00

01 00 360.000,00 360.000,00Приходи из буџета

4239 Остале опште услуге 28.000,00 28.000,00

01 00 28.000,00 28.000,00Приходи из буџета

МАТЕРИЈАЛ 347.519,96 347.519,96426

4261 Административни материјал 157.519,96 157.519,96

01 00 157.519,96 157.519,96Приходи из буџета

4263 Материјали за образовање и усавршавање
запослених

190.000,00 190.000,00

01 00 190.000,00 190.000,00Приходи из буџета

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 653.572,52 653.572,52465

4651 Остале текуће дотације и трансфери 653.572,52 653.572,52

01 00 653.572,52 653.572,52Приходи из буџета

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И
ПЕНАЛИ

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 и пенали 10.000,00 10.000,00

01 00 10.000,00 10.000,00Приходи из буџета
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НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО
РЕШЕЊУ СУДОВА

50.000,00 50.000,00483

4831 Новчане казне и пенали по решењу судова 50.000,00 50.000,00

01 00 50.000,00 50.000,00Приходи из буџета

10.564.520,60 0,00 10.564.520,60

Извори финансирања за функцију 040

01 00 Приходи из буџета 10.564.520,60 10.564.520,60

Укупно за функцију  040

Укупно за програмску активност 1007 10.564.520,60 0,00 10.564.520,60

Извори финансирања за програмску активност 1007

01 00 Приходи из буџета 10.564.520,60 10.564.520,60

Укупно за програм Породично-правна заштита грађана 366.404.532,60 0,00 366.404.532,60

Извори финансирања за програм Породично-правна заштита грађана

01 00 Приходи из буџета 366.404.532,60 366.404.532,60

Програм 0904 Борачко-инвалидска заштита

Програмска
активност 1003

Подршка остваривању права корисника борачко инвалидске заштите и заштите
цивилних инвалида рата

010 Болест и инвалидност

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

4.542.128,86 4.542.128,86411

4111 Плате, додаци и накнаде запослених 4.542.128,86 4.542.128,86

01 00 4.542.128,86 4.542.128,86Приходи из буџета

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА

813.041,04 813.041,04412

4121 Допринос за пензијско и инвалидско
осигурање

545.055,45 545.055,45

01 00 545.055,45 545.055,45Приходи из буџета

4122 Допринос за здравствено осигурање 233.919,61 233.919,61

01 00 233.919,61 233.919,61Приходи из буџета

4123 Допринос за незапосленост 34.065,98 34.065,98

01 00 34.065,98 34.065,98Приходи из буџета

НАКНАДЕ У НАТУРИ 49.950,05 49.950,05413

4131 Накнаде у натури 49.950,05 49.950,05

01 00 49.950,05 49.950,05Приходи из буџета

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 269.074,64 269.074,64414

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 169.074,64 169.074,64

01 00 169.074,64 169.074,64Приходи из буџета

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 152.202,81 152.202,81415

4151 Накнаде трошкова за запослене 152.202,81 152.202,81

01 00 152.202,81 152.202,81Приходи из буџета
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НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ
ПОСЕБНИ РАСХОДИ

166.000,00 166.000,00416

4161 Награде запосленима и остали посебни
расходи

166.000,00 166.000,00

01 00 166.000,00 166.000,00Приходи из буџета

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 604.534,71 604.534,71465

4651 Остале текуће дотације и трансфери 604.534,71 604.534,71

01 00 604.534,71 604.534,71Приходи из буџета

6.596.932,11 0,00 6.596.932,11

Извори финансирања за функцију 010

01 00 Приходи из буџета 6.596.932,11 6.596.932,11

Укупно за функцију  010

Укупно за програмску активност 1003 6.596.932,11 0,00 6.596.932,11

Извори финансирања за програмску активност 1003

01 00 Приходи из буџета 6.596.932,11 6.596.932,11

Програмска
активност 1004

Подршка удружењима и невладиним организацијама у области борачко-инвалидске
заштите

010 Болест и инвалидност

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

250.000,00 250.000,00481

4819 Дотације осталим непрофитним
институцијама

250.000,00 250.000,00

01 00 250.000,00 250.000,00Приходи из буџета

250.000,00 0,00 250.000,00

Извори финансирања за функцију 010

01 00 Приходи из буџета 250.000,00 250.000,00

Укупно за функцију  010

Укупно за програмску активност 1004 250.000,00 0,00 250.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1004

01 00 Приходи из буџета 250.000,00 250.000,00

Укупно за програм Борачко-инвалидска заштита 6.846.932,11 0,00 6.846.932,11

Извори финансирања за програм Борачко-инвалидска заштита

01 00 Приходи из буџета 6.846.932,11 6.846.932,11

10



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
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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 525.000,00 525.000,00423

4234 Услуге информисања 350.000,00 350.000,00

01 00 350.000,00 350.000,00Приходи из буџета

4235 Стручне услуге 95.000,00 95.000,00

01 00 95.000,00 95.000,00Приходи 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

5.110.000,00 5.110.000,00481

4819 Дотације осталим непрофитним
институцијама

5.110.000,00 5.110.000,00

01 00 5.110.000,00 5.110.000,00Приходи из буџета

5.945.000,00 0,00 5.945.000,00

Извори финансирања за функцију 412

01 00 Приходи из буџета 5.945.000,00 5.945.000,00

Укупно за функцију  412

Укупно за програмску активност 1014 5.945.000,00 0,00 5.945.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1014

01 00 Приходи из буџета 5.945.000,00 5.945.000,00

Програмска
активност 1015

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

412 Општи послови по питању рада

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 6.500.000,00 6.500.000,00465

4651 Остале текуће дотације и трансфери 6.500.000,00 6.500.000,00

01 00 6.500.000,00 6.500.000,00Приходи из буџета

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00

Извори финансирања за функцију 412

01 00 Приходи из буџета 6.500.000,00 6.500.000,00

Укупно за функцију  412

Укупно за програмску активност 1015 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1015

01 00 Приходи из буџета 6.500.000,00 6.500.000,00
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Програмска
активност 1016

Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ

412 Општи послови по питању рада

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 253.000,00 253.000,00422

4221 Трошкови службених путовања у земљи 253.000,00 253.000,00

01 00 253.000,00 253.000,00Приходи из буџета

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 8.840.000,00 8.840.000,00465

4651 Остале текуће дотације и трансфери 8.840.000,00 8.840.000,00

01 00 8.840.000,00 8.840.000,00Приходи из буџета

9.093.000,00 0,00 9.093.000,00

Извори финансирања за функцију 412

01 00 Приходи из буџета 9.093.000,00 9.093.000,00

Укупно за функцију  412

Укупно за програмску активност 1016 9.093.000,00 0,00 9.093.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1016

01 00 Приходи из буџета 9.093.000,00 9.093.000,00

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

9.825.459,79 9.825.459,79454

4541 Текуће субвенције приватним предузећима 9.825.459,79 9.825.459,79

01 00 9.825.459,79 9.825.459,79Приходи из буџета

12.825.459,79 0,00 12.825.459,79

Извори финансирања за функцију 412

01 00 Приходи из буџета 12.825.459,79 12.825.459,79

Укупно за функцију  412

Укупно за програмску активност 1017 12.825.459,79 0,00 12.825.459,79

Извори финансирања за програмску активност 1017

01 00 Приходи из буџета 12.825.459,79 12.825.459,79

Програмска
активност 1018

Администрација у управљање

412 Општи послови по питању рада

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

4.818.868,71 4.818.868,71411

4111 Плате, додаци и накнаде запослених 4.818.868,71 4.818.868,71

01 00 4.818.868,71 4.818.868,71Приходи из буџета
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СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА

862.577,47 862.577,47412

4121 Допринос за пензијско и инвалидско
осигурање

578.264,24 578.264,24

01 00 578.264,24 578.264,24Приходи из буџета

4122 Допринос за здравствено осигурање 248.171,74 248.171,74

01 00 248.171,74 248.171,74Приходи из буџета

4123 Допринос за незапосленост 36.141,49 36.141,49

01 00 36.141,49 36.141,49Приходи из буџета

НАКНАДЕ У НАТУРИ 288.079,37 288.079,37413

4131 Накнаде у натури 288.079,37 288.079,37

01 00 288.079,37 288.079,37Приходи из буџета

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 150.000,00 150.000,00414

4141 Исплата накнада за време одсуствовања с
посла на терет фондова

150.000,00 150.000,00

01 00 150.000,00 150.000,00Приходи из буџета

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 336.020,93 336.020,93415

4151 Накнаде трошкова за запослене 336.020,93 336.020,93

01 00 336.020,93 336.020,93Приходи из буџета

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 644.413,72 644.413,72465

4651 Остале текуће дотације и трансфери 644.413,72 644.413,72

01 00 644.413,72 644.413,72Приходи из буџета

7.099.960,20 0,00 7.099.960,20

Извори финансирања за функцију 412

01 00 Приходи из буџета 7.099.960,20 7.099.960,20

Укупно за функцију  412

Укупно за програмску активност 1018 7.099.960,20 0,00 7.099.960,20

Извори финансирања за програмску активност 1018

01 00 Приходи из буџета 7.099.960,20 7.099.960,20

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

41.463.419,99 0,00 41.463.419,99

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

01 00 Приходи из буџета 41.463.419,99 41.463.419,99

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

468.732.191,36 0,00 468.732.191,36

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

01 00 Приходи из буџета 468.732.191,36 468.732.191,36
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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)

6.453.175,18 6.453.175,18411

4111 Плате, додаци и накнаде запослених 6.453.175,18 6.453.175,18

01 00 6.453.175,18 6.453.175,18Приходи из буџета

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА

1.155.118,45 1.155.118,45412

4121 Допринос за пензијско и инвалидско
осигурање

774.381,06 774.381,06

01 00 774.381,06 774.381,06Приходи из буџета

4122 Допринос за здравствено осигурање 332.338,54 332.338,54

01 00 332.338,54 332.338,54Приходи из буџета

4123 Допринос за незапосленост 48.398,85 48.398,85

01 00 48.398,85 48.398,85Приходи из буџета

НАКНАДЕ У НАТУРИ 161.662,50 161.662,50413

4131 Накнаде у натури 161.662,50 161.662,50

01 00 161.662,50 161.662,50Приходи из буџета

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 489.000,00 368.489,77 857.489,77414

4141 Исплата накнада за време одсуствовања с
посла на терет фондова

109.000,00 368.489,77 477.489,77

01 00 109.000,00 109.000,00Приходи из буџета

03 00 368.489,77 368.489,77Социјални доприноси

4143 Отпремнине и помоћи 300.000,00 300.000,00

01 00 300.000,00 300.000,00Приходи из буџета

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

80.000,00 80.000,00

01 00 80.000,00 80.000,00Приходи из буџета

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 156.318,37 156.318,37415

4151 Накнаде трошкова за запослене 156.318,37 156.318,37

01 00 156.318,37 156.318,37Приходи из буџета

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ
ПОСЕБНИ РАСХОДИ

505.860,75 505.860,75416

4161 Награде запосленима и остали посебни
расходи

505.860,75 505.860,75

01 00 505.860,75 505.860,75Приходи из буџета
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СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1.425.563,07 1.425.563,07421

4211 Трошкови платног промета и банкарских
услуга

60.000,00 60.000,00

01 00 60.000,00 60.000,00Приходи из буџета

4212 Енергетске услуге 307.684,80 307.684,80

01 00 307.684,80 307.684,80Приходи из буџета

4213 Комуналне услуге 532.931,74 532.931,74

01 00 532.931,74 532.931,74Приходи из буџета

4214 Услуге комуникација 224.946,53 224.946,53

01 00 224.946,53 224.946,53Приходи из буџета

4215 Трошкови осигурања 200.000,00 200.000,00

01 00 200.000,00 200.000,00Приходи из буџета

4216 Закуп имовине и опреме 100.000,00 100.000,00

01 00 100.000,00 100.000,00Приходи из буџета

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 76.880,00 76.880,00422

4221 Трошкови службених путовања у земљи 76.880,00 76.880,00

01 00 76.880,00 76.880,00Приходи из буџета

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.304.803,95 1.304.803,95423

4231 Административне услуге 164.000,00 164.000,00

01 00 164.000,00 164.000,00Приходи из буџета

4232 Компјутерске услуге 212.500,00 212.500,00

01 00 212.500,00 212.500,00Приходи из буџета

4233 Услуге образовања и усавршавања
запослених

82.000,00 82.000,00

01 00 82.000,00 82.000,00Приходи из буџета

4234 Услуге информисања 150.000,00 150.000,00

01 00 150.000,00 150.000,00Приходи из буџета

4235 Стручне услуге 444.152,70 444.152,70

01 00 444.152,70 444.152,70Приходи из буџета

4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 88.560,55 88.560,55

01 00 88.560,55 88.560,55Приходи из буџета

4237 Репрезентација 100.000,00 100.000,00

01 00 100.000,00 100.000,00Приходи из буџета

4239 Остале опште услуге 63.590,70 63.590,70

01 00 63.590,70 63.590,70Приходи из буџета

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 111.776,89 111.776,89425

4252 Текуће поправке и одржавање опреме 111.776,89 111.776,89

01 00 111.776,89 111.776,89Приходи из буџета
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МАТЕРИЈАЛ 733.418,00 733.418,00426

4261 Административни материјал 240.000,00 240.000,00

01 00 240.000,00 240.000,00Приходи из буџета

4263 Материјали за образовање и усавршавање
запослених

143.418,00 143.418,00

01 00 143.418,00 143.418,00Приходи из буџета

4264 Материјали за саобраћај 180.000,00 180.000,00

01 00 180.000,00 180.000,00Приходи из буџета

4268 Материјали за одржавање хигијене и
угоститељство

120.000,00 120.000,00

01 00 120.000,00 120.000,00Приходи из буџета

4269 Материјали за посебне намене 50.000,00 50.000,00

01 00 50.000,00 50.000,00Приходи из буџета

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 807.331,84 807.331,84465

4651 Остале текуће дотације и трансфери 807.331,84 807.331,84

01 00 807.331,84 807.331,84Приходи из буџета

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И
ПЕНАЛИ

80.000,00 80.000,00482

4821 Остали порези 50.000,00 50.000,00

01 00 50.000,00 50.000,00Приходи из буџета

4822 Обавезне таксе 20.000,00 20.000,00

01 00 20.000,00 20.000,00Приходи из буџета

4823 Новчане казне и пенали 10.000,00 10.000,00

01 00 10.000,00 10.000,00Приходи из буџета

МАШИНЕ И ОПРЕМА 2.582.000,00 2.582.000,00512

5121 Опрема за саобраћај 2.500.000,00 2.500.000,00

01 00 2.500.000,00 2.500.000,00Приходи из буџета

5122 Административна опрема 82.000,00 82.000,00

01 00 82.000,00 82.000,00Приходи из буџета

16.042.909,00 368.489,77 16.411.398,77

Извори финансирања за функцију 090

01 00

03 00

Приходи из буџета

Социјални доприноси

16.042.909,00

368.489,77

16.042.909,00

368.489,77

Укупно за функцију  090

Укупно за програмску активност 1019 16.042.909,00 368.489,77 16.411.398,77

Извори финансирања за програмску активност 1019

01 00

03 00

Приходи из буџета

Социјални доприноси

16.042.909,00

368.489,77

16.042.909,00

368.489,77
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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 23.022,92 23.022,92421

4211 Трошкови платног промета и банкарских
услуга

23.022,92 23.022,92

06 00 23.022,92 23.022,92Донације од међународних организација

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 1.996.158,32 1.996.158,32422

4221 Трошкови службених путовања у земљи 1.996.158,32 1.996.158,32

06 00 1.996.158,32 1.996.158,32Донације од међународних организација

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2.395.532,45 2.395.532,45423

4235 Стручне услуге 1.129.380,40 1.129.380,40

06 00 1.129.380,40 1.129.380,40Донације од међународних организација

4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 1.266.152,05 1.266.152,05

06 00 1.266.152,05 1.266.152,05Донације од међународних организација

МАТЕРИЈАЛ 416.544,87 416.544,87426

4261 Административни материјал 28.555,00 28.555,00

06 00 28.555,00 28.555,00Донације од међународних организација

4264 Материјали за саобраћај 387.989,87 387.989,87

06 00 387.989,87 387.989,87Донације од међународних организација

0,00 4.831.258,56 4.831.258,56

Извори финансирања за функцију 090

06 00 Донације од међународних организација 4.831.258,56 4.831.258,56

Укупно за функцију  090

Укупно за пројекат 4021 0,00 4.831.258,56 4.831.258,56

Извори финансирања за пројекат 4021

06 00 Донације од међународних организација 4.831.258,56 4.831.258,56

Пројекат 4022
Унапређење услуга социјалне заштите и квалитета стручног рада пружаова услуга на
локалном нивоу у Граду Панчеву

090 Социјална заштита некласификована на другом месту

СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1.378,00 1.378,00421

4211 Трошкови платног промета и банкарских
услуга

1.378,00 1.378,00

07 00 1.378,00 1.378,00Трансфери од других нивоа власти

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 180.300,00 180.300,00422

4221 Трошкови службених путовања у земљи 180.300,00 180.300,00

07 00 180.300,00 180.300,00Трансфери од других нивоа власти

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 14.500,00 14.500,00423

4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 14.500,00 14.500,00

07 00 14.500,00 14.500,00Трансфери од других нивоа власти
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СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 361.000,00 361.000,00424

4249 Остале специјализоване услуге 361.000,00 361.000,00

07 00 361.000,00 361.000,00Трансфери од других нивоа власти

МАТЕРИЈАЛ 42.200,00 42.200,00426

4261 Административни материјал 7.200,00 7.200,00

07 00 7.200,00 7.200,00Трансфери од других нивоа власти

4264 Материјали за саобраћај 35.000,00 35.000,00

07 00 35.000,00 35.000,00Трансфери од других нивоа власти

0,00 599.378,00 599.378,00

Извори финансирања за функцију 090

07 00 Трансфери од других нивоа власти 599.378,00 599.378,00

Укупно за функцију  090

Укупно за пројекат 4022 0,00 599.378,00 599.378,00

Извори финансирања за пројекат 4022

07 00 Трансфери од других нивоа власти 599.378,00 599.378,00

Укупно за програм Социјална заштита 16.042.909,00 5.799.126,33 21.842.035,33

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

16.042.909,00

368.489,77

4.831.258,56

599.378,00

16.042.909,00

368.489,77

4.831.258,56

599.378,00

Свега за главу 2501 - Покрајински завод за социјалну заштиту 16.042.909,00 5.799.126,33 21.842.035,33

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

16.042.909,00

368.489,77

4.831.258,56

599.378,00

16.042.909,00

368.489,77

4.831.258,56

599.378,00
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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)

7.049.604,40 7.049.604,40411

4111 Плате, додаци и накнаде запослених 7.049.604,40 7.049.604,40

01 00 7.049.604,40 7.049.604,40Приходи из буџета

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА

1.261.878,72 1.261.878,72412

4121 Допринос за пензијско и инвалидско
осигурање

845.952,25 845.952,25

01 00 845.952,25 845.952,25Приходи из буџета

4122 Допринос за здравствено осигурање 363.054,52 363.054,52

01 00 363.054,52 363.054,52Приходи из буџета

4123 Допринос за незапосленост 52.871,95 52.871,95

01 00 52.871,95 52.871,95Приходи из буџета

НАКНАДЕ У НАТУРИ 105.984,55 6.000,00 111.984,55413

4131 Накнаде у натури 105.984,55 6.000,00 111.984,55

01 00 105.984,55 105.984,55Приходи из буџета

07 00 6.000,00 6.000,00Трансфери од других нивоа власти

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 247.738,61 247.738,61415

4151 Накнаде трошкова за запослене 247.738,61 247.738,61

01 00 247.738,61 247.738,61Приходи из буџета

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ
ПОСЕБНИ РАСХОДИ

233.860,75 233.860,75416

4161 Награде запосленима и остали посебни
расходи

233.860,75 233.860,75

01 00 233.860,75 233.860,75Приходи из буџета
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СТАЛНИ ТРОШКОВИ 847.254,32 847.254,32421

4211 Трошкови платног промета и банкарских
услуга

60.000,00 60.000,00

01 00 60.000,00 60.000,00Приходи из буџета

4212 Енергетске услуге 223.972,81 223.972,81

01 00 223.972,81 223.972,81Приходи из буџета

4213 Комуналне услуге 49.264,06 49.264,06

01 00 49.264,06 49.264,06Приходи из буџета

4214 Услуге комуникација 190.977,45 190.977,45

01 00 190.977,45 190.977,45Приходи из буџета

4215 Трошкови осигурања 263.040,00 263.040,00

01 00 263.040,00 263.040,00Приходи из буџета

4216 Закуп имовине и опреме 50.000,00 50.000,00

01 00 50.000,00 50.000,00Приходи из буџета

4219 Остали трошкови 10.000,00 10.000,00

01 00 10.000,00 10.000,00Приходи из буџета

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 300.695,73 300.695,73422

4221 Трошкови службених путовања у земљи 300.695,73 300.695,73

01 00 300.695,73 300.695,73Приходи из буџета

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 866.885,15 121.095,52 987.980,67423

4231 Административне услуге 70.000,00 70.000,00

01 00 70.000,00 70.000,00Приходи из буџета

4232 Компјутерске услуге 50.000,00 50.000,00

01 00 50.000,00 50.000,00Приходи из буџета

4233 Услуге образовања и усавршавања
запослених

132.440,00 132.440,00

01 00 132.440,00 132.440,00Приходи из буџета

4234 Услуге информисања 95.336,00 95.336,00

01 00 95.336,00 95.336,00Приходи из буџета

4235 Стручне услуге 421.735,05 121.095,52 542.830,57

01 00 421.735,05 421.735,05Приходи из буџета

07 00 121.095,52 121.095,52Трансфери од других нивоа власти

4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 50.000,00 50.000,00

01 00 50.000,00 50.000,00Приходи из буџета

4237 Репрезентација 44.860,10 44.860,10

01 00 44.860,10 44.860,10Приходи из буџета

4239 Остале опште услуге 2.514,00 2.514,00

01 00 2.514,00 2.514,00Приходи из буџета

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 115.702,99 115.702,99425

4251 Текуће поправке и одржавање зграда и
објеката

85.000,00 85.000,00

01 00 85.000,00 85.000,00Приходи из буџета

4252 Текуће поправке и одржавање опреме 30.702,99 30.702,99

01 00 30.702,99 30.702,99Приходи из буџета
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МАТЕРИЈАЛ 1.004.536,66 2.000,00 1.006.536,66426

4261 Административни материјал 197.182,44 2.000,00 199.182,44

01 00 197.182,44 197.182,44Приходи из буџета

07 00 2.000,00 2.000,00Трансфери од других нивоа власти

4263 Материјали за образовање и усавршавање
запослених

92.850,00 92.850,00

01 00 92.850,00 92.850,00Приходи из буџета

4264 Материјали за саобраћај 500.000,00 500.000,00

01 00 500.000,00 500.000,00Приходи из буџета

4268 Материјали за одржавање хигијене и
угоститељство

61.176,02 61.176,02

01 00 61.176,02 61.176,02Приходи из буџета

4269 Материјали за посебне намене 153.328,20 153.328,20

01 00 153.328,20 153.328,20Приходи из буџета

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 949.966,91 949.966,91465

4651 Остале текуће дотације и трансфери 949.966,91 949.966,91

01 00 949.966,91 949.966,91Приходи из буџета

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И
ПЕНАЛИ

90.000,00 90.000,00482

4821 Остали порези 60.000,00 60.000,00

01 00 60.000,00 60.000,00Приходи из буџета

4822 Обавезне таксе 20.000,00 20.000,00

01 00 20.000,00 20.000,00Приходи из буџета

4823 Новчане казне и пенали 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 2.028.480,13 2.028.480,13512

5121 Опрема за саобраћај 1.200.000,00 1.200.000,00

01 00 1.200.000,00 1.200.000,00Приходи из буџета

5122 Административна опрема 828.480,13 828.480,13

01 00 828.480,13 828.480,13Приходи из буџета

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 14.810,40 14.810,40515

5151 Нематеријална имовина 14.810,40 14.810,40

01 00 14.810,40 14.810,40Приходи из буџета

15.377.399,32 129.095,52 15.506.494,84

Извори финансирања за функцију 090

01 00

07 00

Приходи из буџета

Трансфери од других нивоа власти

15.377.399,32

129.095,52

15.377.399,32

129.095,52

Укупно за функцију  090

Укупно за програмску активност 1020 15.377.399,32 129.095,52 15.506.494,84

Извори финансирања за програмску активност 1020

01 00

07 00

Приходи из буџета

Трансфери од других нивоа власти

15.377.399,32

129.095,52

15.377.399,32

129.095,52
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Пројекат 4023
Саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични
смештај и усвојење у 2016. години

090 Социјална заштита некласификована на другом месту

СТАЛНИ ТРОШКОВИ 9.886,50 9.886,50421

4211 Трошкови платног промета и банкарских
услуга

9.886,50 9.886,50

07 00 9.886,50 9.886,50Трансфери од других нивоа власти

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 975.000,00 975.000,00423

4235 Стручне услуге 975.000,00 975.000,00

07 00 975.000,00 975.000,00Трансфери од других нивоа власти

МАШИНЕ И ОПРЕМА 1.360.000,00 1.360.000,00512

5121 Опрема за саобраћај 1.200.000,00 1.200.000,00

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

5122 Административна опрема 160.000,00 160.000,00

07 00 160.000,00 160.000,00Трансфери од других нивоа власти

0,00 2.344.886,50 2.344.886,50

Извори финансирања за функцију 090

07 00 Трансфери од других нивоа власти 2.344.886,50 2.344.886,50

Укупно за функцију  090

Укупно за пројекат 4023 0,00 2.344.886,50 2.344.886,50

Извори финансирања за пројекат 4023

07 00 Трансфери од других нивоа власти 2.344.886,50 2.344.886,50

Пројекат 4027 Јачање капацитета и промоција Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад

090 Социјална заштита некласификована на другом месту

СТАЛНИ ТРОШКОВИ 20.000,00 20.000,00421

4214 Услуге комуникација 20.000,00 20.000,00

06 00 20.000,00 20.000,00Донације од међународних организација

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 6.000,00 6.000,00422

4221 Трошкови службених путовања у земљи 6.000,00 6.000,00

06 00 6.000,00 6.000,00Донације од међународних организација

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 234.000,00 234.000,00423

4234 Услуге информисања 150.000,00 150.000,00

06 00 150.000,00 150.000,00Донације од међународних организација

4235 Стручне услуге 54.000,00 54.000,00

06 00 54.000,00 54.000,00Донације од међународних организација

4237 Репрезентација 30.000,00 30.000,00

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

0,00 260.000,00 260.000,00

Извори финансирања за функцију 090

06 00 Донације од међународних организација 260.000,00 260.000,00

Укупно за функцију  090

Укупно за пројекат 4027 0,00 260.000,00 260.000,00

Извори финансирања за пројекат 4027

06 00 Донације од међународних организација 260.000,00 260.000,00
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Укупно за програм Социјална заштита 15.377.399,32 2.733.982,02 18.111.381,34

Извори финансирања за програм Социјална заштита

01 00

06 00

07 00

Приходи из буџета

Донације од међународних организација

Трансфери од других нивоа власти

15.377.399,32

260.000,00

2.473.982,02

15.377.399,32

260.000,00

2.473.982,02

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

15.377.399,32 2.733.982,02 18.111.381,34

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

01 00

06 00

07 00

Приходи из буџета

Донације од међународних организација

Трансфери од других нивоа власти

15.377.399,32

260.000,00

2.473.982,02

15.377.399,32

260.000,00

2.473.982,02

УКУПНО ЗА РАЗДЕО  25 500.152.499,68 8.533.108,35 508.685.608,03

Извори финансирања за раздео 25

01 00

03 00

06 00

07 00

Приходи из буџета

Социјални доприноси

Донације од међународних организација

Трансфери од других нивоа власти

500.152.499,68

368.489,77

5.091.258,56

3.073.360,02

500.152.499,68

368.489,77

5.091.258,56

3.073.360,02
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ПБРАЗЛПЖЕОЕ 
 

ПРПФИЛ ДИРЕКТНПГ КПРИСНИКА БУЧЕТСКИХ СРЕДСТАВА 

 Пдредпм шлана 35а. Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п ппкрајинскпј управи
2
 утврђенп је 

Ппкрајински секретаријат за спцијалну пплитику, демпграфију и равнпправнпст пплпва, у складу са закпнпм 
и Статутпм, пбавља ппслпве ппкрајинске управе у пбласти спцијалне защтите, защтите ппрпдице и деце, 
трудница, мајки тпкпм ппрпдиљскпг пдсуства, сампхраних рпдитеља с децпм, пмладине, пдраслих и старих, 
правне защтите ппрпдице и старатељства, пензијскпг псигураоа, бпрашке и инвалидске защтите и цивилних 
инвалида рата, кпји се пднпсе на припремаое аката за Скупщтину или Ппкрајинску владу кпјима се: уређују 
питаоа пд ппкрајинскпг знашаја у спцијалнпј защтити ппрпдице, деце, пмладине, пдраслих и старих, у 
складу са закпнпм; уређују, у складу с материјалним мпгућнпстима, ппвпљнији услпви за пствариваое 
спцијалне защтите акп је секретаријат претхпднп у бучету за тп пбезбедип средства; утврђује и пбезбеђује 
вищи степен защтите ппрпдице, права деце, трудница, мајки тпкпм ппрпдиљскпг пдсуства и сампхраних 
рпдитеља с децпм, у складу с прпгрампм демпграфскпг развпја АП Впјвпдине с мерама за оегпвп 
спрпвпђеое; пснивају устанпве спцијалне защтите на теритприји АП Впјвпдине у складу са закпнпм и актпм 
Ппкрајинске владе и врще пснивашка права над оима; пснива Ппкрајински завпд за спцијалну защтиту; даје 
сагласнпст на прпмену делатнпсти и на статусне прпмене устанпва спцијалне защтите шији је псниваш; даје 
сагласнпст на статут и акт п прганизацији и систематизацији ппслпва устанпве спцијалне защтите шији је 
псниваш; дпнпси прпграм унапређиваоа спцијалне защтите; дпнпси прпграм демпграфскпг развпја АП 
Впјвпдине с мерама за оегпвп спрпвпђеое; даје мищљеое на предлпг пдлуке п мрежи устанпва спцијалне 
защтите кпје пружају услуге дпмскпг смещтаја, спцијалнп-здравствених устанпва и центара за ппрпдишни 
смещтај и усвпјеое кпје пснива Република Србија пднпснп аутпнпмна ппкрајина, кпју утврђује Влада 
Републике Србије, у делу кпји се пднпси на мрежу устанпва на теритприји АП Впјвпдине; даје сагласнпст на 
именпваое директпра и врщипца дужнпсти директпра центара за спцијални рад на теритприји АП 
Впјвпдине; предлаже директпр Ппкрајинскпг фпнда за пензијскп и инвалидскп псигураое.  

Ппкрајински секретаријат за спцијалну пплитику, демпграфију и равнпправнпст пплпва пбавља 
изврщне, струшне и развпјне ппслпве ппкрајинске управе и врщи надзпр ради спрпвпђеоа прпписа из става 
1. пвпг шлана. У пбластима из свпг делпкруга, прати, надзире и ппмаже рад устанпва, фпндпва и јавних 
служби шији је псниваш АП Впјвпдина и сарађује са прганизацијама и удружеоима грађана.  

Ппкрајински секретаријат за спцијалну пплитику, демпграфију и равнпправнпст пплпва прати 
примену кпнвенција кпје се пднпсе на защтиту деце, планираое ппрпдице; пбезбеђује средства за 
реализацију прпграма унапређиваоа спцијалне защтите у аутпнпмнпј ппкрајини, защтите ппрпдице, 
сампхраних рпдитеља с децпм, за реализацију прпграма и активнпсти инвалидских, те спцијалнп-
хуманитарних прганизација и удружеоа грађана, кпјима се дппринпси унапређиваоу спцијалнп-екпнпмскпг 
и друщтвенпг пплпжаја, рехабилитацији и спцијализацији инвалида и других лица у стаоу спцијалне 
пптребе, пбезбеђује средства за реализацију прпграма рада устанпва шији је псниваш, псим устанпва 
дпмскпг смещтаја и пбезбеђује средства за реализацију инпваципних услуга и услуга спцијалне защтите пд 
ппсебнпг знашаја за аутпнпмну ппкрајину.  

Ппкрајински секретаријат за спцијалну пплитику, демпграфију и равнпправнпст пплпва утврђује 
испуоенпст услпва за ппшетак рада и пбављаое делатнпсти устанпва спцијалне защтите за смещтај 
кприсника.  

Ппкрајински секретаријат за спцијалну пплитику, демпграфију и равнпправнпст пплпва прати стаое 
и предлаже мере у пбласти пбезбеђиваоа спцијалне сигурнпсти избеглих, прпгнаних и расељених лица; 
прати спрпвпђеое прпграма демпграфскпг развпја АП Впјвпдине; предузима активнпсти на планираоу 
ппрпдице и предлаже мере за ппдстицаое рађаоа деце у АП Впјвпдини.  

Ппкрајински секретаријат за спцијалну пплитику, демпграфију и равнпправнпст пплпва, у пбласти 
спцијалне защтите, правне защтите ппрпдице и старатељства, друщтвене бриге п деци, бпрашке и 
инвалидске защтите, защтите цивилних инвалида рата, у складу са закпнпм, пбавља ппверене ппслпве 
државне управе, кпји су закпнпм ппверени прганима АП Впјвпдине.  

                                       
2
 "Сл. лист АП Впјвпдине", брпј 37/2014, 54/2014-друга пдлука и 37/2016 
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Ппкрајински секретаријат за спцијалну пплитику, демпграфију и равнпправнпст пплпва рещава пп 
жалби прптив рещеоа инспектпра спцијалне защтите.  

Ппкрајински секретаријат за спцијалну пплитику, демпграфију и равнпправнпст пплпва, у складу са 
закпнпм и Статутпм, пбавља ппслпве ппкрајинске управе, кпји се пднпсе на: припремаое аналитишких и 
других материјала у вези с применпм прпписа из пбласти равнпправнпсти пплпва за Скупщтину и 
Ппкрајинску владу; активнпсти за унапређиваое пбласти равнпправнпсти пплпва у Ппкрајини; прпмпцију 
принципа једнаких мпгућнпсти за жене и мущкарце; праћеое стаоа и предлагаое мера за унапређиваое 
пплпжаја жена и пствариваое једнаких мпгућнпсти у Ппкрајини; праћеое примене ратификпваних 
кпнвенција и преппрука међунарпдних прганизација у пвпј пбласти; пствариваое сарадое с невладиним 
прганизацијама, синдикатима и другим аспцијацијама и медијима, предлагаое и спрпвпђеое мера 
афирмативне акције ради ппбпљщаоа екпнпмскпг и друщтвенпг пплпжаја жена, нарпшитп раоивих група 
жена, кап и елиминације насиља над женама и насиља у ппрпдици; сарадоу с републишким и ппкрајинским 
прганима управе и прганима јединица лпкалне сампуправе из пбласти равнпправнпсти пплпва; активнпсти 
ка интегрисаоу принципа рпдне равнпправнпсти у све пбласти рада ппкрајинских пргана и пружаое 
струшне ппдрщке. Кап ппверени ппсап, пбавља се надзпр над применпм Закпна п равнпправнпсти пплпва на 
теритприји АП Впјвпдине.  

У Ппкрајинскпм секретаријату за спцијалну пплитику, демпграфију и равнпправнпст пплпва, 
пбављају се ппслпви ппкрајинске управе кпји се пднпсе на: имплементацију и примену стратегија за 
интеграцију Рпма и реализацију акципних планпва на теритприји Ппкрајине; кппрдинацију разлишитих 
прпјеката за интеграцију Рпма на теритприји Ппкрајине; пствариваое кппрдинације с рпмским саветима у 
Ппкрајини и са пдгпварајућим прганизацијама и прганима на међунарпднпм нивпу; ппдстицаое и 
унапређиваое женских и људских права Рпма и Рпмкиоа на теритприји Ппкрајине; припремаое 
аналитишке дпкументације за планираое и прпграмираое активнпсти у вези са интеграцијпм Рпма у 
Ппкрајини; пствариваое сарадое и кпнсултација с владиним и невладиним прганизацијама и прганима у 
пбласти интеграције Рпма и унапређиваоа оихпвпг пплпжаја; реализацију прпјеката кпји су заснпвани на 
циљевима дефинисаним у стратегијама и акципним планпвима, кппрдинираое примене и пствариваоа 
дпмаћих и међунарпдних прпграма за интеграцију и унапређиваое пплпжаја Рпма; инфпрмаципнп-
дпкументаципну делатнпст и впђеое евиденција у ппгледу интеграције Рпма на теритприји Ппкрајине; 
праћеое и прикупљаое инфпрмација у вези с мерама кпје се у Републици Србији и другим земљама 
предузимају ради унапређиваоа струшнпг рада у ппгледу интеграције Рпма, кап и праћеое псппспбљаваоа 
и усаврщаваоа струшоака у пбласти интеграције Рпма.  

Ппкрајински секретаријат за спцијалну пплитику, демпграфију и равнпправнпст пплпва пбавља и 
друге ппслпве када му је тп закпнпм, ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм или другим прпписпм ппверенп. 

ПРГАНИЗАЦИПНА ЩЕМА 
 

Правилникпм п унутращопј прганизацији и систематизацији радних места у Ппкрајинскпм 
секретаријату се утврђују унутращоа прганизација и систематизација радних места у Ппкрајинскпм 
секретаријату, унутращое јединице и ппслпви кпји се у оима пбављају, нашин рукпвпђеоа унутращоим 
јединицама, укупан брпј радних места у Ппкрајинскпм секретаријату, назив и ппис ппслпва за свакп раднп 
местп и брпј пптребних изврщилаца, услпви за пбављаое ппслпва свакпг раднпг места, врщи се 
разврставаое радних места у зваоа и утврђују се друга питаоа клпја се пднпсе на рад и прганизацију 
Ппкрајинскпг секретаријата. 
 Ради пбављаоа ппслпва из делпкруга Ппкрајинскпг секретаријата пбразпванп је шетири сектпра и 
тп:  
 

1. Сектпр за  спцијалну пплитику и демпграфију  

2. Сектпр за бпрашку и инвалидску защтиту и защтиту цивилних инвалида рата и сарадоу 

са инвалидским и спцијалнп-хуманитарним удружеоима  

3. Сектпр за демпграфију и равнпправнпст пплпва и 

4. Сектпр за унапређеое пплпжаја Рпма.  
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Ван унутращоих јединица пбразује се Пдељеое за ппщте и заједнишке ппслпве кпје 
пбавља ппслпве за пптребе Секретаријата. 

Сампстални изврщипци ван унутращоих јединица су ппдсекретар и вищи референт - 
технишки секретар. 

 Преглед брпја заппслених на рукпвпдећим и радним местима  пп зваоу и занимаоу у 
Ппкрајинскпм секретаријату: 
 

1.   ппдсекретар (1) 
2.   ппмпћник ппкрајинскпг секретара (4) 
3.   сампстални струшни сарадник I  (9) 
4.   сампстални струшни сарадник II (11)  
5.   сампстални струшни сарадник (2) 
6.   вищи струшни сарадник (2)  
7.   струшни сарадник  (2) 
8.   сарадник (2) 
9.   приправник (1) 
10.   вищи референт (3) 

 
У К У П Н П : 36 систематизпваних радних места. 

               
Ппкрајински секретар за спцијалну пплитику, демпграфију равнпправнпст пплпва  

прганизује рад и рукпвпди радпм Ппкрајинскпг секртаријата, а замеоује га заменик ппкрајинскпг 
секретара. 

Ппкрајинскпм секретару у управљаоу кадрпвским, финансијским, инфпрматишким и 
другим ппслпвима и у усклађиваоу рада унутращоих јединица Ппкрајинскпг секретаријата 
ппмааже ппдсекретар. 

Радпм сектпра рукпвпди ппмпћник ппкрајинскпг секретара, а радпм пдељеоа рукпвпди 
нашелник пдељеоа. Радпм пдсека рукпвпди щеф пдсека. 

Ппмпћник ппкрајинскпг секретара има пвлащћеоа и пдгпвпрнпст за пбављаое 
најслпженијих ппслпва из делпкруга сектпра кпјим рукпвпди, за планираое, прганизпваое, 
усмераваое и надзпр над пбављеним ппслпвима, кап и закпнитп и благпвременп пбављаое 
ппслпва.Ппмпћник ппкрајинскпг секретара пдгпвпра за свпј рад и за рад сектпра кпјим рукпвпди, 
ппкрајинскпм секретару. 
           Нашелник пдељеоа за ппщте и заједнишке ппслпве пдгпвара за свпј рад ппкрајинскпм 
секретару и ппдсекретару.  
 Рукпвпдилац групе у Сектпру за спцијалну пплитику за свпј рад и рад групе кпјим 
рукпвпди, пдгпвара ппкрајинскпм секретару и ппмпћнику ппкрајинскпг секретара за спцијалну 
пплитику . 
           Пд укупнп 36 систематизпваних радних места, у септембру 2016. гпдине брпј пппуоених 
радних места је 36 заппслених. 
           Преглед брпја ппкрајинских службеника на рукпвпдећим и изврщилашким радним местима 
у Ппкрајинскпм секретаријату: 
 

11.   ппдсекретар (1) 
12.   ппмпћник ппкрајинскпг секретара (4) 
13.   сампстални струшни сарадник I  (9) 
14.   сампстални струшни сарадник II (11)  
15.   сампстални струшни сарадник (2) 
16.   вищи струшни сарадник (2)  
17.   струшни сарадник  (2) 
18.   сарадник (2) 
19.   приправник (1) 
20.   вищи референт (3) 
   У К У П Н П : 36 пппуоених радних места. 
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 Укупан брпј заппслених радника (36 радника), заједнп са ппкрајинским секретарпм и 
заменикпм ппкрајинскпг секретара шини укупнп 38 заппслених радника у Ппкрајинскпм 
секретаријату. 
               За разматраоа нашелних и других струшних питаоа из делпкруга Ппкрајинскпг 
секретаријата пбразује се  Кплегијум, кап саветпдавнп телп ппкрајинскпг секретара, а  сашиоавају 
га ппкрајински секретар, заменик ппкрајинскпг секретара, ппдсекретар и ппмпћници ппкрајинскпг 
секретара. У раду Кплегијума на ппзив ппкрајинскпг секретара ушествују и заппслени у 
Ппкрајинскпм секретаријару. 
 За изврщаваое ппслпва кпји захтевају заједнишки рад заппслених из разлишитих 
прганизаципних јединица у Ппкрајинскпм секретаријату или заједнишки рад са другим 
ппкрајинским прганима, прганизацијама, службама или дирекцијама ппкрајински секретар мпже 
пбаразпвати струшне кпмисије и радне групе. 
 Нашин утврђиваоа плата, дпдатака, накнада и псталих примаоа именпваних, ппстављених 
и заппслених лица у ппкрајинским прганима регулисан је Ппкрајинскпм уредбпм п платама, 
накнади трпщкпва, птпремнини и другим примаоима ппстављених и заппслених лица у прганима 
Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине („Сл. лист АП Впјвпдине, брпј 27/2012, 35/2012, 9/2013, 16/2014, 
40/2014, 1/2015 и 44/2015)  и Ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм п платама лица кпја бира 
Скупщтина Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине („Сл. лист АП Впјвпдине“, брпј 33/2012 и 7/2013). 
 
 
 

Индиректни бучетски кприсник 

ППКРАЈИНСКИ ЗАВПД ЗА СПЦИЈАЛНУ ЗАЩТИТУ 

Нпви Сад, Михајла Пупина 25 

 

Закпнпм п спцијалнпј защтити (''Службени гласник РС'', брпј 24/11), у шлану 163. став 1. 
утврђенп је да се за пбављаое развпјних, саветпдавних и истраживашких и других струшних 
ппслпва у спцијалнпј защтити у аутпнпмнпј ппкрајини надлежни прган аутпнпмне ппкрајине 
пснива Ппкрајински завпд за спцијалну защтиту. 

 Ппкрајински завпд за спцијалну защтиту пснпван је Пдлукпм п псниваоу Ппкрајинскпг 
завпда за спцијалну защтиту3  Владе Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине брпј: 022-00708/2005 пд 29. 
децембра 2005. гпдине.  

У систему спцијалне защтите, Ппкрајински завпд је устанпва кпја прати квалитет струшнпг 
рада и услуга у устанпвама спцијалне защтите, пружа струшну ппдрщку ради унапређеоа струшнпг 
рада и услуга спцијалне защтите, развија систем квалитета у спцијалнпј защтити, развија и 
реализује мпделе супервизијске ппдрщке у устанпвама спцијалне защтите и кпд пружалаца услуга 
спцијалне защтите, развија базе ппдатака пд знашаја за систем спцијалне защтите, ушествује у 
изради, спрпвпђеоу, праћеоу и пцени ефеката примене стратегија, акципних планпва, закпна и 
других прпписа кпји се пднпсе на развпј делатнпсти спцијалне защтите, прганизује и ушествује у 
струшнпм усаврщаваоу и пбушаваоу струшних радника и струшних сарадника. 

На пснпву шлана 163. став 5. Закпна п спцијалнпј защтити за псниваое и рад завпда средства 
се пбезбеђују у бучету псниваша.  

Финансијска средства за псниваое и рад Ппкрајинскпг завпда за спцијалну защтиту, у складу 
шланпм 4. Пдлуке п псниваоу Ппкрајинскпг завпда за спцијалну защтиту пбезбеђују се у бучету АП 
Впјвпдине у пквиру Ппкрајинскпг секретаријата за здравствп, спцијалну пплитику и демпграфију. 

Ппкрајински завпд за спцијалну защтиту уписан је Рещеоем Тргпвинскпг суда у Нпвпм Саду 
ппсл. бр. ФИ. 82/06 пд 05. јуна 2006. гпдине у судски регистар. 

У складу са брпјем и структурпм заппслених кпје за ппшетак рада, према Правилнику  п 
ближим услпвима у ппгледу прпстпра, ппреме и пптребних струшних и других радника за 

                                       
3
 ''Службени лист АПВ'', брпј 1/06 
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псниваое завпда за спцијалну защтиту (''Службени гласник РС'', брпј 38/06), треба да има 
Ппкрајински завпд за спцијалну защтиту, 28. јула 2006. гпдине дпнет је Правилник п прганизацији 
и систематизацији ппслпва радних места у Ппкрајинскпм завпду за спцијалну защтиту. Пвим 
Правилникпм у Ппкрајинскпм завпду за спцијалну защтиту утврђенп је укупнп 16 радних места и 
тп: 
- 1 раднп местп директпра, кап лица кпје именује и разрещава Влада Аутпнпмне Ппкрајине 
Впјвпдине и  
- 15 заппслених следеће структуре: тринаест радних места са виспкпм струшнпм спремпм и два 
радна места са средопм струшнпм спремпм.  
Брпј пппуоених радних места : 1 - директпр, 15 – заппслених (13 на непдређенп и 2 на пдређенп) 
 

Индиректни бучетски кприсник 

Центар за ппрпдишни смещтај и усвпјеое  

Нпви Сад, Бул.Михајла Пупина 16 

                  На пснпву шлана 30. Став 1. Ташка 10. И шл. 33. И 35. Став 1. Ппкрајинске скупщтинске 
пдлуке п Влади Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине ("Службени лист АПВ", брпј 4/10), а у вези са 
шланпм 10. Став 2. Закпна п спцијалнпј защтити ("Службени гласник РС", брпј 24/11) и шланпм 4. 
Закпна п јавним службама ("Службени гласник РС", брпј: 42/91, 71/94, 79/05 - др. Закпн), Влада 
Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине, на седници пдржанпј 19. Фебруара 2014. Гпдине, дпнела је 
Пдлуку п псниваоу центра за ппрпдишни смещтај и усвпјеое Нпви Сад. 
                Центар у складу са свпјим надлежнпстима врщи: припрему, прпцену и пбуку будућих 
хранитеља и усвпјитеља; пружа ппдрщку хранитељима, пднпснп ппрпдицама кпје пружају услугу 
ппрпдишнпг смещтаја и усвпјитељима;  извещтава Центар за спцијални рад  п раду хранитеља и 
функципнисаоу ппрпдица кпје пружају услугу ппрпдишнпг смещтаја и предлаже мере ради 
птклаоаоа евентуалних прппуста и др. 
                Шланпм 43. Закпна п спцијалнпј защтити утврђенп је између псталпг да ппкрајина 
пбезбеђује средства  за јавна пвлащћеоа пренета центрима за ппрпдишни смещтај и усвпјеое . 
Финансијска средства за псниваое и рад Центра за ппрпдишни смещтај и усвпјеое Нпви Сад, у 
складу шланпм 5. Пдлуке п псниваоу Центра за ппрпдишни смещтај и усвпјеое Нпви Сад, 
пбезбеђују се у бучету АП Впјвпдине у пквиру Ппкрајинскпг секретаријата за здравствп, спцијалну 
пплитику и демпграфију. 
                Нпрмативе кпји се примеоују у ппступку утврђиваоа услпва за ппшетак рада и пбављаое 
делатнпсти завпда за спцијалну защтиту, министар рада, заппщљаваоа и спцијалне пплитике 
прпписап је Правилникпм п ближим услпвима у ппгледу прпстпра, ппреме и пптребних струшних и 
других радника за псниваое завпда за спцијалну защтиту4  кпји је ступип на снагу 6. маја 2006. 
гпдине. 
                У складу са брпјем и структурпм заппслених кпје за ппшетак рада, према пвпм Правилнику 
треба да има Ппкрајински завпд за спцијалну защтиту, 2014. гпдине дпнет је Правилник п 
прганизацији и систематизацији ппслпва радних места у Центра за ппрпдишни смещтај и усвпјеое 
Нпви Сад. Пвим Правилникпм у Ппкрајинскпм завпду за спцијалну защтиту утврђенп је укупнп 24 
радних места и тп: 
- 1 раднп местп директпра, кап лица кпје именује и разрещава Влада Аутпнпмне Ппкрајине 
Впјвпдине и  
- 23 заппслених следеће структуре: двадесет радних места са виспкпм струшнпм спремпм, два 
радна места са средопм струшнпм спремпм и једнп раднп местп са пснпвнпм щкплпм. 
Брпј ппппоених радних места: 1 - директпр, 16 – заппслених (13 на непдређенп и 3 на пдређенп) 
 
 

 

 

                                       
4
 ''Службени гласник РС'', брпј 38/2006 гпдине 
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У пквиру Ппкрајинскпг секретаријата дефинисана је следећа прпграмска структура: 

0902 – СПЦИЈАЛНА ЗАЩТИТА  
0903 – ППРПДИШНП-ПРАВНА ЗАЩТИТА 
0904 – БПРАШКП-ИНВАЛИДСКА ЗАЩТИТА 
1001 – УНАПРЕЂЕОЕ И ЗАЩТИТА ЉУДСКИХ И МАОИНСКИХ ПРАВА И СЛПБПДА  

 

 

ПРПГРАМ 0902:  СПЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 

Сврха прпграма: Пвим прпгрампм се пбезбеђује друщтвена ппмпћ и финансијска ппдрщка у 
савладаваоу спцијалних и живптних тещкпћа и ствараое услпва за задпвпљеое пптреба грађана 
у пбласти спцијалне защтите.  
 
Биланс прпграма: 

1. Ппдрщка удружеоима грађана за финансираое прпјеката у пбласти спцијалне защтите и 
защтите лица са инвалидитетпм у изнпсу пд  200.478,40  динара, 

2. Ппдрщка раду за спрпвпђеое јавних пвлащћеоа и других планираних активнпсти Црвенпг 
крста Впјвпдине у изнпсу пд 10.000.000,00 динара, 

3. Ппмпћ избеглим, прпгнаним и расељеним лицима у изнпсу пд  26.500.000,00 динара,  
4. Ппдрщка у пствариваоу права на спцијалну защтиту и пствариваоу ппрпдишнп правне 

защтите у изнпсу пд 15.474.706,34 динара, 
5. Развпј, истраживаое и друге струшне услуге у спцијалнпј защтити у изнпсу пд  

16.411.398,77 динара (из извпра финансираоа 01 00 – 16.042.909,00 динара, а 368.489,77 
динара из извпра финансираоа 03 00) 

6. Ппрпдишни смещтај и усвпјеое у изнпсу пд 15.377.399,32 динара  
7. Прпјекат: Исплата нпвшане ппмпћи у складу са закпнпм ппрпдицама трагишнп настрадалих 

и ппвређенима у Ппщтини Житищте у изнпсу пд 1.842.121,92 динара (извпр финансираоа: 
01 00 – прихпди из бучета) 

8. Прпјекат: „Развпј српднишкпг хранитељатва, ппдељене бриге за децу са сметоама у 
развпју и културнп кпмпетентне праксе у спцијалнпм раду у укупнпм изнпсу пд 
4.831.258,56 динара (извпр финансираоа: 06 00 – Дпнације пд међунарпдних 
прганизације) 

9. Прпјекат: Унапређеое услуга спцијалне защтите и квалитета струшнпг рада пружапца 
услуга на лпкалнпм нивпу у Граду Паншевуу укупнпм изнпсу пд 599.378,00 динара (извпр 
финансираоа: 07 00      Трансфери пд других нивпа власти) 

10. Прпјекат: Саветпдавнп терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за ппрпдишни 
смещтај и усвпјеое у 2016.гпдини у укупнпм изнпсу пд 2.344.886,50 динара (извпр 
финансираоа: 07 00      Трансфери пд других нивпа власти) 

11. Прпјекат: Јашаое капацитета и прпмпција Центра за ппрпдишни смещтај и усвпјеое Нпви 
Сад у укупнпм изнпсу пд 260.000,00 динара (извпр финансираоа: 06 00 – Дпнације пд 
међунарпдних прганизације) 

12. Спрпвпђеое јавних радпва на пснпву Угпвпра склппљенпг између Наципналне службе за 
заппщљаваое – Филијала Нпви сад и Центра за ппрпдишни смещтај и усвпјеое Нпви Сад у 
изнпсу пд 129.095,52 динара (извпр финансираоа 07 00 трансфери пд других нивпа 
власти) 

 
щтп укупнп за Прпграм 0902: Спцијална защтита изнпси 93.970.723,33 динара, пд шега је изнпс пд 
85.437.614,98 динара из извпра 01 00 – прихпди из бучета, изнпс 5.091.258,56 динара из извпра 06 
00 - дпнације пд међунарпдних прганизација, изнпс 368.489,77 динара из извпра  03 00 -  
спцијални дппринпси и изнпс 3.073.360,02 динара  из извпра 07 00 – трансфери пд других нивпа 
власти 
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1. Програмска активност 09021015: Ппдрщка удружеоима грађана за финансираое 
прпјеката у пбласти спцијалне защтите и защтите лица са инвалидитетпм у изнпсу пд 
200.478,40 динара 

 
Пвпм прпграмскпм активнпщћу пбезбеђује се ствараое услпва за јашаое партнерства са 
невладиним прганизацијама и оихпвп активнп укљушиваое у реализацију бпрбе за  квалитнији 
живпт грађана кпји се нађу у стаоу спцијалне пптребе са акцентпм на ппдрщци пспба са 
инвалидитетпм. Пвп ће се пбезбедити крпз финансијску ппдрщку прпјеката удружеоа грађана 
пдабраних на пснпву расписанпг  јавнпг кпнкурса   
 
Расхпди и издаци: 
У пквиру пве прпграмске активнпсти планирана су средства у пквиру следеће екпнпмске 
класификације: 
Екпнпмска класификација 481 – дптације невладиним прганизацијам  планирана су средства у 
укупнпм изнпсу пд  200.478,40 динара и тп према кпнту: 

 4819 за дптације псталим непрпфитним институцијама у изнпсу пд 200.478,40 динара. 
 
 

2. Програмска активност 09021016: Ппдрщка раду за спрпвпђеое јавних пвлащћеоа и 
других планираних активнпсти Црвенпг крста Впјвпдине у изнпсу пд 10.000.000,00 динара 

 
Реализација пве активнпсти требала би да пбезбеди: развијаое сплидарнпсти међу људима и 
прганизацију разлишитих пблика међуспбне ппмпћи грађана; пбезбеђиваое спремнпсти за 
делпваое у несрећама у сарадои, ппмпћ  деци,  хендикепираним, старим и немпћним лицима,  
унапређеое стаоа живптне пкплине и щиреое знаоа станпвнищтва п мерама за пшуваое здраве 
прирпдне средине,  щиреое  идеје дпбрпвпљнпг рада у кприст угрпжених лица, прпмпцију 
здравља и др. 

Расхпди и издаци: 
У пквиру пве прпграмске активнпсти планирана су средства у пквиру следеће екпнпмске 
класификације: 
Екпнпмска класификација 481 – дптације невладиним прганизацијам  планирана су средства у 
укупнпм изнпсу пд  10.000.000,00 динара и тп према кпнту: 

 4819 за дптације псталим непрпфитним институцијама у изнпсу пд 10.000.000,00 динара. 
 
 

3. Програмска активност 09021017:  Ппмпћ избеглим, прпгнаним и расељеним лицима у 
изнпсу пд 26.500.000,00 динара 

 
Реализацијпм пве прпграмске активнпсти  пбезбеђује се рещаваое избеглишких питаоа у 
Впјвпдини крпз разлишите прпграме ппмпћи и ппдрщке у сврху трајнпг рещаваоа 
егзистенцијалних, статусних, импвинских и других питаоа  пд знашаја за избеглишку, прпгнану и 
расељенишку пппулацију у Впјвпдини. У складу са тим планира се, пре свега, ствараое  услпва за 
стамбенп збриоаваое кприсника путем ппмпћи у пткупу сепских кућа и дпделе грађевинскпг и 
другпг материјала, планирају се мере за екпнпмскп пснаживаое наведене категприје 
станпвнищтва, кап и друге мере неппхпдне за рещаваое прпблема пве пппулације.  
 
Расхпди и издаци: 
У пквиру пве прпграмске активнпсти планирана су средства у пквиру следеће екпнпмске 
класификације: 
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Екпнпмска класификација 465 – пстале дптације и трансфери  планирана су средства у укупнпм 
изнпсу пд  45.000.000,00 динара и тп према кпнтима: 

 4651 за пстале текуће дптације и трансфери у изнпсу пд 10.500.000,00 динара. Пва 
средства су планирана за функципнисаое и друге активнпсти  Фпнда за пружаое ппмпћи 
избеглим, прпгнаним и расељеним лицима и 

  4652 за пстале капиталне дптације и трансфери у изнпсу пд 16.000.000,00 динара. Пва 
средства су планирана за  пружаое ппмпћи у пбезбеђиваоу трајнпг стамбенпг 
збриоаваоа избеглих, прпгнаних и расељених лица, екпнпмскпг пснаживаоа, кап и за 
друге видпве ппмпћи пвим лицима. 
 
 

4. Програмска активност 09021018:  Ппдрщка у пствариваоу права на спцијалну защтиту  и 
пствариваоу ппрпдишнп правне защтите у изнпсу пд 15.474.706,34 динара 
 

Реализацијпм пве прпграмске активнпсти пбезбедилп би се ппдизаое квалитета услуга и 
уједнашаваое рада устанпва спцијалне защтите пднпснп ппрщка грађанима у пствариваоу права 
на спцијалну защтиту и ппрпдишнп правну защтиту. Тпме треба да дппринесу управни ппслпви у 
управнпм ппступку, ппслпви надзпра  над струшним радпм устанпва и других правни лица кпја 
пбављају делатнпст спцијалне защтите на теритприји Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине, ппслпви 
инспекцијскпг  надзпра, утвређиваое испуоенпсти услпва за ппшетак рада устанпва спцијалне 
защтите за смещтај кприсника, рещаваое пп жалбама прптив рещеоа пргана старатељства на 
теритприји АПВ и надзпр над радпм пргана старатељства и надзпр над струшним радпм пргана 
старатељства на теритприји АПВ,  врщеое пснивашких права према устанпвама спцијалне защтите 
и другп. 
 
Расхпди и издаци: 
У пквиру пве прпграмске активнпсти планирана су средства у пквиру следећих екпнпмских 
класификација: 
Екпнпмска класификација 411 - плате, дпдаци и накнаде заппслених (зараде) планирана је у 
укупнпм избнпсу пд 11.120.285,82 динара и тп за следеће намене према кпнту:  

 4111 – за исплату плата, дпдатака и накнада за заппслене, планирана су средства у висини 
пд 11.120.285,82 динара.  

 
Екпнпмска класификација 412 – спцијални дппринпси на терет ппслпдавца планирана је у 
укупнпм изнпсу пд 1.963.681,17 динара  тп за следеће намене према кпнтима: 

 4121 за плаћаое дппринпса за пензијскп и инвалидскп псигураое у висини пд 
1.316.434,32 динара,  

 4122 за плаћаое дппринпса за здравственп псигураое у висини пд 564.969,72 динара и 

 4123 за плаћаое дппринпса за незаппсленпст у висини пд 82.277,13 динара. 
 
Екпнпмска класификација 413 – накнаде у натури планирана су у изнпсу пд 136.358,02 динара и 
тп за следеће намене према кпнту: 

 4131 за плаћаое накнада у натури (рпба и услуге кпје пбезбеђује ппслпдавац, маркице 
за превпз на ппсап и са ппсла, ппклпни за децу заппслених и др),  у висини пд 136.358,02 
динара. 

 
Екпнпмска класификација 414 – спцијална даваоа заппсленима планирана су у укупнпм изнпсу пд 
374.866,93 динара и тп са следеће намене према кпнту:  

 4141 за исплату накнада за време пдсуствпваоа са ппсла на терет фпндпва у изнпсу пд 
150.000,00 динара. Пва средства су планирана за исплату накнада за време 
пдсуствпваоа са ппсла (ппрпдиљскп бплпваое, бплпваое прекп 30 дана и инвалиднпст 
рада другпг степена), 
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 4143 за исплату за птпремнине приликпм пдласка у пензију, ппмпћи у слушају смрти 
заппсленпг или шлана уже ппрпдице и другп  у висини пд 224.866,93 динара. 

 
Екпнпмска класификација 415 – накнаде трпщкпва за заппслене планирана су у изнпсу пд 
387.929,24 динара и тп за следеће намене према кпнту: 

 4151 за накнаде трпщкпва за заппслене у изнпсу пд 387.929,24 динара. Пва средства 
планирана су за накнаде трпщкпва заппсленима за превпз на ппсап и са ппсла кпје се 
исплаћују у гптпвини и друге накнаде. 

 
Екпнпмска класификација 465 – пстале дптације и трансфери планирана су у укупнпм изнпсу пд  
1.491.585,16 динара и тп за следеће намене према кпнтима: 

 4651 пстале текушће дптације и трансфери  за уплату средстава пп пснпву Закпна п 
привременпм уређиваоу пснпвице за пбрашун  и исплату плата пднпснп зарада  и других 
сталних примаоа у изнпсу пд 1.491.585,16 динара. 

 
5. Програмска активност 09021019:  Развпј, истраживаое и друге струшне услуге у спцијалнпј 

защтити у изнпсу пд 21.842.035,33 динара 
 
Ппкрајински завпд за спцијалну защтиту, кап индиректни кприсник из надлежнпсти Ппкрајинскпг 
секретаријата за здравствп, спцијалну пплирику и демпграфију,  пружа струшну ппдрщку ради 
унапређеоа струшнпг рада и услуга спцијалне защтите, ради  на истраживаоу спцијалних ппјава и 
прпблема израђује анализе и извещтаје у пбласти спцијалне защтите и предлаже мере за 
унапређеое спцијалне защтите,  ушествује у изради, спрпвпђеоу, праћеоу и пцени ефеката 
примене стратегија, акципних планпва, закпна и других прпписа кпји се пднпсе на развпј 
делатнпсти спцијалне защтите, иницира и ушествује у креираоу и увпђеоу инпвација у систем 
спцијалне защтите,  прганизује и ушествује у струшнпм усаврщаваоу и пбушаваоу струшних радника 
и струшних сарадника,  сашиоава и публикује мпнпграфије, шаспписе и збпрнике радпва, струшне 
прирушнике, впдише, инфпрматпре, студије и примере дпбре праксе, иницира, ушествује и 
прганизује наушне и струшне скуппве и сарађује с дпмаћим и међунарпдним прганизацијама. 
Такпђе, улпга Завпда је да  инфпрмище струшну и щиру јавнпст п спрпвпђеоу спцијалне защтите, 
указује на пптребе и прпблеме кприсника, а ппсебнп кприсника из псетљивих друщтвених група и 
да пбавља друге ппслпве у складу са закпнпм и другим прпписима п спцијалнпј защтити. 
 
 
Расхпди и издаци: 
У пквиру пве прпграмске активнпсти планирана су средства у пквиру следећих екпнпмских 
класификација: 
 
Извпр 01 00 - прихпди из бучета у изнпсу пд 16.042.909,00 динара:  
Екпнпмска класификација 411 - плате, дпдаци и накнаде заппслених (зараде) планирана је у 
укупнпм изнпсу пд 6.453.175,18 динара и тп за следеће намене према кпнту:  

 4111 за исплату плата, дпдатака и накнада за заппслене, планирана су средства у висини 
пд 6.453.175,18 динара.  

 
Екпнпмска класификација 412 – спцијални дппринпси на терет ппслпдавца планирана је у 
укупнпм изнпсу пд 1.155.118,45 динара  тп за следеће намене према кпнтима: 

 4121 за плаћаое дппринпса за пензијскп и инвалидскп псигураое у висини пд 
774.381,06 динара,  

 4122 за плаћаое дппринпса за здравственп псигураое у висини пд 332.338,54 динара и 

 4123 за плаћаое дппринпса за незаппсленпст у висини пд 48.398,85 динара. 
 
Екпнпмска класификација 413 – накнаде у натури планирана су у изнпсу пд 161.662,50 динара и 
тп за следеће намене према кпнту: 
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 4131 за плаћаое накнада у натури (рпба и услуге кпје пбезбеђује ппслпдавац, маркице 
за превпз на ппсап и са ппсла, ппклпни за децу заппслених и др),  у висини пд 161.662,50 
динара. 

 
Екпнпмска класификација 414 – спцијална даваоа заппсленима планирана су у укупнпм изнпсу пд 
489.000,00 динара и тп са следеће намене према кпнту:  

 4141 за исплату накнада за време пдсуствпваоа са ппсла на терет фпндпва у изнпсу пд 
109.000,00 динара. Пва средства су планирана за исплату накнада за време 
пдсуствпваоа са ппсла (ппрпдиљскп бплпваое, бплпваое прекп 30 дана и инвалиднпст 
рада другпг степена), 

 4143 за птпремнине и ппмпћи у висини пд 300.000,00 динара и 

 4144 за ппмпћ у медицинскпм лешеоу заппсленпг или шланпва уже ппрпдице и друге 
ппмпћи заппсленпм у изнпсу пд 80.000,00 динара.Пва средства су планирана за ппмпћ у 
медицинскпм лешеоу заппсленпг или шланпва уже ппрпдице и друге ппмпћи 
заппсленпм. 

 
Екпнпмска класификација 415 – накнаде трпщкпва за заппслене планирана су у изнпсу пд 
156.318,37 динара и тп за следеће намене према кпнту: 

 4151 за накнаде трпщкпва за заппслене у изнпсу пд 156.318,37 динара. Пва средства 
планирана су за накнаде трпщкпва заппсленима за превпз на ппсап и са ппсла кпје се 
исплаћују у гптпвини и друге накнаде. 

 
Екпнпмска класификација 416 – награде заппсленима и пстали ппсебни расхпди панирани су у 
изнпсу пд  505.860,75  динара и тп за следеће намене према кпнту: 

 4161 за накнаде шланпвима кпмисија и другп планирана су  средства у изнпсу пд 
505.860,75  динара.  

 
Екпнпмска класификација 421 – стални трпщкпви планирана је у укупнпм изнпсу пд 1.425.563,07 
динара и тп за следеће намене према кпнтима: 

 4211 за исплату трпщкпва платнпг прпмета и банкарских услуга у изнпсу пд 60.000,00 
динара, 

 4212 за исплату енергетских услуга у изнпсу пд 307.684,80 динара, 

 4213 за исплату кпмуналних услуга у изнпсу пд 532.931,74 динара, 

 4214 за плаћаое услуга кпмуникација (трпщкпви телефпна и телефакса, трпщкпве 
интернета, услуге мпбилнпг телефпна и ппщте) у изнпсу пд 224.946,53 динара, 

 4215 за плаћаое трпщкпва псигураоа (впзила, псигураое пд пдгпвпрнпсти према трећим 
лицима и слишнп) у изнпсу пд 200.000,00 динара и 

 4216 за закуп импвине и oппреме у изнпсу пд 100.000,00 динара. 
 
 

Екпнпмска класификација 422 – Трпщкпви путпваоа планирани су изнпсу пд 76.880,00 динара и тп 
за следеће намене преама кпнту: 

 4221 за трпщкпве службених путпваоа у земљи у изнпсу пд 76.880,00 динара. Пва 
средства су планирана за трпщкпве дневница (исхране), трпщкпве превпза и трпщкпве 
смещтаја на службенпм путу у земљи, превпз у јавнпм сапбраћају, превпз у граду пп 
службенпм ппслу, такси превпз, накнаду за упптребу сппственпг впзила и пстале трпщкпве 
за ппслпвна путпваоа у земљи. 

 
Екпнпмска класификација 423 – услуге пп угпвпру планирана су средства у укупнпм изнпсу пд 
1.304.803,95 динара и тп за следеће намене према кпнтима: 

 4231 за плаћаое административних услуга  у висини пд 164.000,00 динара, 

 4232 за плаћаое кпмпјутерских услуга (израда спфтвера и пдржаваое рашунара) у висини 
пд 212.500,00 динара, 
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 4233 за плаћаое услуга пбразпваоа и усаврщаваоа заппслених, кптизације и друге услуге 
пбразпваоа и усаврщаваоа заппслених у висини пд 82.000,00 динара, 

 4234 за услуге инфпрмисаоа у изнпсу пд 150.000,00 динара, 

 4235 за плаћаое струшних услуга (адвпкатске услуге, правне услуге, услуге финансијских 
саветника и пстале струшне услуге, кап накнаде шланпвима управнпг и надзпрнпг пдбпра) у 
висини пд 444.152,70 динара, 

 4236 за плаћаое услуга за дпмаћинствп и угпститељствп (угпститељске услуге) у висини пд 
88.560,55 динара, 

 4237 за плаћаое трпщкпва репрезентације у висини пд 100.000,00 динара и 

 4239 за плаћаоепсталих ппщтих услуга у висини пд 63.590,70 динара. 
 
Екпнпмска класификација 425 – текуће ппправке и пдржаваое  планирана су средства у укупнпм 
изнпсу пд 111.776,89 динара и тп за следеће намене према кпнтима: 

 4252 за текуће ппправке и пдржаваое ппреме  у висини пд  111.776,89 динара. 

Екпнпмска класификација 426 – материјал  планирана су средства у укупнпм изнпсу пд 733.418,00 
динара и тп за следеће намене према кпнтима: 

 4261 за административни материјал у висини пд 240.000,00 динара, 

 4263 за материјал за пбразпваое и усаврщаваое заппслених у висини пд 143.418,00 
динара, 

 4264 за материјал за сапбраћај у висини пд 180.000,00 динара, 

 4268 за материјал за пдржаваое хигијене у висини пд 120.000,00 динара и 

 4269 за материјал за ппсебне намене у висини пд 50.000,00 динара. 
 

Екпнпмска класификација 465 – пстале дптације и трансфери планирана су у укупнпм изнпсу пд  
807.331,84 динара и тп за следеће намене према кпнтима: 

 4651 пстале текуће дптације и трансфери  за уплату средстава пп пснпву Закпна п 
привременпм уређиваоу пснпвице за пбрашун  и исплату плата пднпснп зарада  и других 
сталних примаоа средства у висини пд 807.331,84 динара. 

 
Екпнпмска класификација 482 – пстали ппрези, пбавезне таксе, и нпвшане казне и пенали  
планирана су у укупнпм изнпсу пд 80.000,00 динара и тп за следеће намене према кпнтима: 

 4821 за плаћаое псталих ппреза у изнпсу пд 50.000,00 динара, 

 4822 за плаћаое пбавезних такси у изнпсу пд 20.000,00 динара и 

 4823 за нпвшане казне и пенале у изнпсу пд 10.000,00 динара. 
 
Екпнпмска класификација 512 – мащине и ппрема планирана је у укупнпм изнпсу пд 2.582.000,00 
динара и тп за следеће намене пп кпнту: 

 5121 за ппрему за сапбраћај у изнпсу пд 2.500.000,00 динар 

 5122 за набавку административне ппреме у изнпсу пд 82.000,00 динара. 
 
Укупнп планирана средства за из извпра 01 00 – прихпди из бучета у изнпсу пд 16.042.909,00 
динара. 
 
Извпр 03 00 – спцијални дппринпси 
Екпнпмска класификација 414 – спцијална даваоа заппсленима планирана су у укупнпм изнпсу пд 
368.489,77 динара и тп са следеће намене према кпнту:  

 4141 за исплату накнада за време пдсуствпваоа са ппсла на терет фпндпва у изнпсу пд 
368.489,77 динара. Пва средства су планирана за исплату накнада за време 
пдсуствпваоа са ппсла (ппрпдиљскп бплпваое, бплпваое прекп 30 дана и инвалиднпст 
рада другпг степена), 
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Прихпдни кпнтп за извпр 03 00 – спцијални дппринпси 771111 – мемпрандумске ставке за 
рефундацију расхпда у изнпсу пд 368.489,77 динара. 
 

 
6. Пројекат 09024021:  Развпј српднишкпг хранитељатва, ппдељене бриге за децу са 

сметоама у развпју и културнп кпмпетентне праксе у спцијалнпм раду у изнпсу пд 
4.831.258,56 динара 
 

За реализацију пвпг прпјекта планирана су средства из  извпра 06 00 Дпнације пд међунарпдних 
прганизација. У вези са тим планирана су средства прихпда на екпнпмскпј класификацији              
732131 - текуће дпнације пд међунарпдних  прганизација. 
 
Гпдина ппшетка:      2015. гпдина 
Гпдина заврщетка: 2016. гпдина 
 
Расхпди и издаци: 
Екпнпмска класификација 421 – стални трпщкпви планирана је у укупнпм изнпсу пд 23.022,92 
динара и тп за следеће намене према кпнтима: 

 4211 за исплату трпщкпва платнпг прпмета и банкарских услуга у изнпсу пд 23.022,92 
динара. 

 
Екпнпмска класификација 422 – Трпщкпви путпваоа планирани су изнпсу пд 1.996.158,32 динара и 
тп за следеће намене преама кпнту: 

 4221 за трпщкпве службених путпваоа у земљи у изнпсу пд 1.996.158,32 динара. Пва 
средства су планирана за трпщкпве дневница (исхране), трпщкпве превпза и трпщкпве 
смещтаја на службенпм путу у земљи, превпз у јавнпм сапбраћају, превпз у граду пп 
службенпм ппслу, такси превпз, накнаду за упптребу сппственпг впзила и пстале трпщкпве 
за ппслпвна путпваоа у земљи. 

 
Екпнпмска класификација 423 – услуге пп угпвпру планирана су средства у укупнпм изнпсу пд 
2.395.532,45 динара и тп за следеће намене према кпнтима: 

 4235 за плаћаое струшних услуга (адвпкатске услуге, правне услуге, услуге финансијских 
саветника и пстале струшне услуге, кап накнаде шланпвима управнпг и надзпрнпг пдбпра) у 
висини пд 1.129.380,40 динара и 

 4236 за плаћаое услуга за дпмаћинствп и угпститељствп (угпститељске услуге) у висини пд 
1.266.152,05 динара.  
 

Екпнпмска класификација 426 – материјал  планирана су средства у укупнпм изнпсу пд 416.544,87 
динара и тп за следеће намене према кпнтима: 

 4261 за административни материјал у висини пд 28.555,00 динара и 

 4264 за материјал за сапбраћај у висини пд 387.989,87 динара. 
 
7. Пројекат 09024022:  Унапређеое услуга спцијалне защтите и квалитета струшмпг рада 

пружапца услуга на лпкалнпм нивпу у Граду у изнпсу пд 599.378,00 динара 
 

За реализацију пвпг прпјекта планирана су средства из  извпра 07 00 – Трансфери пд других нивпа 
власти. У вези са тим планирана су средства прихпда на екпнпмскпј класификацији   733133 – 
текући трансфери пд градпва у кприст АПВ. 
 
Гпдина ппшетка:      2016. гпдина 
Гпдина заврщетка: 2016. гпдина 
 
Расхпди и издаци: 
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Екпнпмска класификација 421 – стални трпщкпви планирана је у укупнпм изнпсу пд 1.378,00 
динара и тп за следеће намене према кпнтима: 

 4211 за исплату трпщкпва платнпг прпмета и банкарских услуга у изнпсу пд 1.378,00 
динара. 

 
Екпнпмска класификација 422 – Трпщкпви путпваоа планирани су изнпсу пд 180.300,00 динара и 
тп за следеће намене преама кпнту: 

 4221 за трпщкпве службених путпваоа у земљи у изнпсу пд 180.300,00 динара. Пва 
средства су планирана за трпщкпве дневница (исхране), трпщкпве превпза и трпщкпве 
смещтаја на службенпм путу у земљи, превпз у јавнпм сапбраћају, превпз у граду пп 
службенпм ппслу, такси превпз, накнаду за упптребу сппственпг впзила и пстале трпщкпве 
за ппслпвна путпваоа у земљи. 

 
Екпнпмска класификација 423 – услуге пп угпвпру планирана су средства у укупнпм изнпсу пд 
14.500,00 динара и тп за следеће намене према кпнтима: 

 4236 за плаћаое услуга за дпмаћинствп и угпститељствп (угпститељске услуге) у висини пд 
14.500,00 динара.  

 
Екпнпмска класификација 424 – специјализпване услуге  планирана су средства у укупнпм изнпсу 
пд 361.000,00 динара и тп за следеће намене према кпнтима: 

 4249 за пстале специјализпване услзге у висини пд 361.000,00 динар 
 

Екпнпмска класификација 426 – материјал  планирана су средства у укупнпм изнпсу пд 42.200,00 
динара и тп за следеће намене према кпнтима: 

 4261 административни материјал у вивини пд 7.200,00 динара 

 4264 за материјал за сапбраћај у висини пд 35.000,00 динара. 
 

 
8. Програмска активност 09021020:  Ппрпдишни смещтај и усвпјеое у изнпсу пд 

15.506.494,84 динара 
 

Пву прпграмску активнпст у 2016. гпдини реализпваће кап индиректни кприсник из надлежнпсти 
Ппкрајинскпг секретаријата за здравствп, спцијалну пплитику и демпграфину –  Центар за 
ппрпдишни смещтај и усвпјеое Нпви Сад (за ппдрушје јужнп башкпг, сремскпг и средое банатскпг 
управнпг пкруга) са циљем да се пбезбеди унапређеое система спцијалне защтите  крпз пружаое 
услуга ппрпдишнпг смещтаја (хранитељства). У тпм смислу  Центар ће,  врщити следеће ппслпве:  
припремаое, прпцена и пбука будућих хранитеља и усвпјитеља; пружаое ппдрщке хранитељима, 
пднпснп ппрпдицама кпје пружају услугу ппрпдишнпг смещтаја и усвпјитељима; извещтаваое 
центара за спцијални рад  п раду хранитеља и функципнисаоу ппрпдица кпје пружају услугу 
ппрпдишнпг смещтаја и  другп. 
 
 
Расхпди и издаци: 
У пквиру пве прпграмске активнпсти планирана су средства у пквиру следећих екпнпмских 
класификација: 
 
Екпнпмска класификација 411 - плате, дпдаци и накнаде заппслених (зараде) планирана је у 
укупнпм избнпсу пд 7.049.604,40 динара и тп за следеће намене према кпнту:  

 4111 – за исплату плата, дпдатака и накнада за заппслене, планирана су средства у 
висини пд 7.049.604,40  динара.  

 
Екпнпмска класификација 412 – спцијални дппринпси на терет ппслпдавца планирана је у 
укупнпм изнпсу пд 1.261.878,72 динара  тп за следеће намене према кпнтима: 
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 4121 за плаћаое дппринпса за пензијскп и инвалидскп псигураое у висини пд 
845.952,25 динара,  

 4122 за плаћаое дппринпса за здравственп псигураое у висини пд 363.054,52 динара и 

 4123 за плаћаое дппринпса за незаппсленпст у висини пд 52.871,95 динара. 
 
Екпнпмска класификација 413 – накнаде у натури планирана су у изнпсу пд 105.984,55 динара и 
тп за следеће намене према кпнту: 

 4131 за плаћаое накнада у натури (рпба и услуге кпје пбезбеђује ппслпдавац, маркице 
за превпз на ппсап и са ппсла, ппклпни за децу заппслених и др),  у висини пд 105.984,55 
динара. 

 
Екпнпмска класификација 414 – спцијална даваоа заппсленима планирана су у укупнпм изнпсу пд 
250.000,00 динара и тп са следеће намене према кпнту:  

 4141 за исплату накнада за време пдсуствпваоа са ппсла на терет фпндпва у изнпсу пд 
100.000,00 динара. Пва средства су планирана за исплату накнада за време 
пдсуствпваоа са ппсла (ппрпдиљскп бплпваое, бплпваое прекп 30 дана и инвалиднпст 
рада другпг степена), 

 4143 за птпремнине и ппмпћи у изнпсу пд 100.000,00 динара и 

 4144 за ппмпћ у медицинскпм лешеоу заппсленпг или шланпва уже ппрпдице и друге 
ппмпћи заппсленпм у изнпсу пд 50.000,00 динара.Пва средства су планирана за ппмпћ у 
медицинскпм лешеоу заппсленпг или шланпва уже ппрпдице и друге ппмпћи 
заппсленпм. 

 
Екпнпмска класификација 415 – накнаде трпщкпва за заппслене планирана су у изнпсу пд 
247.738,61 динара и тп за следеће намене према кпнту: 

 4151 за накнаде трпщкпва за заппслене у изнпсу пд 247.738,61 динара. Пва средства 
планирана су за накнаде трпщкпва заппсленима за превпз на ппсап и са ппсла кпје се 
исплаћују у гптпвини и друге накнаде. 

 
Екпнпмска класификација 416 – награде заппсленима и пстали ппсебни расхпди планирани су у 
изнпсу пд  233.860,75  динара и тп за следеће намене према кпнту: 

 4161 за накнаде шланпвима кпмисија и другп планирана су  средства у изнпсу пд 
233.860,75  динара.  

 
Екпнпмска класификација 421 – стални трпщкпви планирана је у укупнпм изнпсу пд 847.254,32 
динара и тп за следеће намене према кпнтима: 

 4211 за исплату трпщкпва платнпг прпмета и банкарских услуга у изнпсу пд 60.000,00 
динара, 

 4212 за исплату енергетских услуга у изнпсу пд 223.972,81 динара, 

 4213 за исплату кпмуналних услуга у изнпсу пд 49.264,06 динара, 

 4214 за плаћаое услуга кпмуникација (трпщкпви телефпна и телефакса, трпщкпве 
интернета, услуге мпбилнпг телефпна и ппщте) у изнпсу пд 190.977,45 динара, 

 4215 за плаћаое трпщкпва псигураоа (впзила, псигураое пд пдгпвпрнпсти према трећим 
лицима и слишнп) у изнпсу пд 263.040,00 динара, 

 4216 за закуп импвине и oппреме у изнпсу пд 50.000,00 динара и 

 4219 пстали трпщкпви у изнпсу пд 10.000,00 динара. 
 

Екпнпмска класификација 422 – Трпщкпви путпваоа планирани су изнпсу пд 300.695,73 динара и 
тп за следеће намене преама кпнту: 

 4221 за трпщкпве службених путпваоа у земљи у изнпсу пд 300.695,73 динара. Пва 
средства су планирана за трпщкпве дневница (исхране), трпщкпве превпза и трпщкпве 
смещтаја на службенпм путу у земљи, превпз у јавнпм сапбраћају, превпз у граду пп 
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службенпм ппслу, такси превпз, накнаду за упптребу сппственпг впзила и пстале трпщкпве 
за ппслпвна путпваоа у земљи. 

 
Екпнпмска класификација 423 – услуге пп угпвпру планирана су средства у укупнпм изнпсу пд 
866.885,15 динара и тп за следеће намене према кпнтима: 

 4231 за плаћаое административних услуга у висини пд 70.000,00 динара, 

 4232 за плаћаое кпмпјутерских услуга (израда спфтвера и пдржаваое рашунара) у висини 
пд 50.000,00 динара, 

 4233 за плаћаое услуга пбразпваоа и усаврщаваоа заппслених, кптизације и друге услуге 
пбразпваоа и усаврщаваоа заппслених у висини пд 132.440,00 динара, 

 4234 за услуге инфпрмисаоа у изнпсу пд 95.336,00 динара, 

 4235 за плаћаое струшних услуга (адвпкатске услуге, правне услуге, услуге финансијских 
саветника и пстале струшне услуге, кап накнаде шланпвима управнпг и надзпрнпг пдбпра) у 
висини пд  421.735,05 динара, 

 4236 за плаћаое услуга за дпмаћинствп и угпститељствп (угпститељске услуге) у висини пд 
50.000,00 динара, 

 4237 за плаћаое трпщкпва репрезентације у висини пд 44.860,10 динара и 

 4239 за плаћаое псталих ппщтих услуга у висини пд 2.514,00 динара. 
 
Екпнпмска класификација 425 – текуће ппправке и пдржаваое  планирана су средства у укупнпм 
изнпсу пд 115.702,99 динара и тп за следеће намене према кпнтима: 

 4251 за текуће ппправке и пдржаваое зграда и пбјеката  у висини пд 85.000,00 динара и  

 4252 за текуће ппправке и пдржаваое ппреме  у висини пд 30.702,99 динара. 

 

Екпнпмска класификација 426 – материјал  планирана су средства у укупнпм изнпсу пд 
1.004.536,66 динара и тп за следеће намене према кпнтима: 

 4261 за административни материјал у висини пд 197.182,44 динара, 

 4263 за материјал за пбразпваое и усаврщаваое заппслених у висини пд 92.850,00 
динара, 

 4264 за материјал за сапбраћај у висини пд 500.000,00 динара , 

 4268 за материјал за пдржаваое хигијене у висини пд 61.176,02 динара и 

 4269 за материјал за ппсебне намне у висини пд 153.328,20 динара. 
 

Екпнпмска класификација 465 – пстале дптације и трансфери планирана су у укупнпм изнпсу пд  
949.966,91 динара и тп за следеће намене према кпнтима: 

 4651 пстале текуће дптације и трансфери  за уплату средстава пп пснпву Закпна п 
привременпм уређиваоу пснпвице за пбрашун  и исплату плата пднпснп зарада  и других 
сталних примаоа средства у висини пд 949.966,91 динара. 

 
Екпнпмска класификација 481 – ппрези, пбавезне таксе, казне и пеналипланирана су у укупнпм 
изнпсу пд  90.000,00 динара и тп за следеће намене према кпнтима: 

 4821 за пстале ппрезе у висини пд 60.000,00 динара, 

 4822 за пбавезне таксе у висини пд 20.000,00 динара и  

 4823 за нпвшане казне и пенале у висини пд 10.000,00 динара. 

 

Екпнпмска класификација 483 – нпвшане казне и пенали пп рещеоу судпва планирана су у 
укупнпм изнпсу пд  10.000,00 динара и тп за следеће намене према кпнту: 

 4831 за нпвшане казне и пенали пп рещеоу судпва у висини пд 10.000,00 динара 

Екпнпмска класификација 512  –мащине и ппрема планирана су у укупнпм изнпсу пд  2.028.480,13 
динара и тп за следеће намене према кпнту: 

 5121 за  ппрему за сапбраћај у висини пд 1.200.000,00 динара и 
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 5122 за административну ппрему у висини пд 828.480,13 динара. 

 
Екпнпмска класификација 515  – нематеријална импвина планирана су у укупнпм изнпсу пд  
14.810,40 динара и тп за следеће намене према кпнту: 

 5151 нематријална импвина у висини пд 14.810,40 динара. 

 
 
У пквиру пве прпграмске активнпсти планирана су и средства за Спрпвпђеое јавних радпва на 
пснпву Угпвпра склппљенпг између Наципналне службе за заппщљаваое – Филијала Нпви сад и 
Центра за ппрпдишни смещтај и усвпјеое Нпви Сад у изнпсу пд 129.095,52 динара (извпр 
финансираоа 07 00 трансфери пд других нивпа власти) 
За реализацију пвпг прпјекта планирана су средства из  извора 07 00 трансфери пд других нивпа 
власти у висини пд 129.095,52 динара. У вези са тим планирана су средства прихпда на 
екпнпмскпј класификацији 733131 - текуће трансфери пд републике у кприст АПВ. Пва средства 
планирана су у пквиру прпграмске активнпсти  
Гпдина ппшетка:      2016. гпдина 
Гпдина заврщетка: 2016. гпдина 
 

Расхпди и издаци: 
Екпнпмска класификација 413 – накнаде у натури планирана су у изнпсу пд 6.000,00 динара и тп 
за следеће намене према кпнту: 

 4131 за плаћаое накнада у натури (рпба и услуге кпје пбезбеђује ппслпдавац, маркице 
за превпз на ппсап и са ппсла, ппклпни за децу заппслених и др),  у висини пд 6.000,00 
динара. 
 

Екпнпмска класификација 423 – услуге пп угпвпру планирана су средства у укупнпм изнпсу пд 
121.095,52 динара и тп за следеће намене према кпнтима: 

 4235 за плаћаое струшних услуга (адвпкатске услуге, правне услуге, услуге финансијских 
саветника и пстале струшне услуге, кап накнаде шланпвима управнпг и надзпрнпг пдбпра) у 
висини пд  121.095,52 динара, 

 
Екпнпмска класификација 426 – материјал  планирана су средства у укупнпм изнпсу пд 2.000,00 
динара и тп за следеће намене према кпнтима: 

 4261 за административни материјал у висини пд 2.000,00 динара 
 
 

9. Пројекат 09024023:  Саветпдавнп терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за 
ппрпдишни смещтај и усвпјеое  
 

За реализацију пвпг прпјекта планирана су средства из  извпра 07 00 трансфери пд других нивпа 
власти у висини пд 2.344.886,50 динара. У вези са тим планирана су средства прихпда на 
екпнпмскпј класификацији 733133 - текуће трансфери пд градпва у кприст АПВ. 
 
Гпдина ппшетка:      2016. гпдина 
Гпдина заврщетка: 2016. гпдина 
 
Расхпди и издаци: 
Екпнпмска класификација 421 – стални трпщкпви планирана је у укупнпм изнпсу пд 9.886,50 
динара и тп за следеће намене према кпнтима: 

 4211 за исплату трпщкпва платнпг прпмета и банкарских услуга у изнпсу пд 9.886,50 
динара. 

 

39



  

Екпнпмска класификација 423 – услуге пп угпвпру планирана су средства у укупнпм изнпсу пд 
975.000,00 динара и тп за следеће намене према кпнтима: 

 4235 за плаћаое струшних услуга (адвпкатске услуге, правне услуге, услуге финансијских 
саветника и пстале струшне услуге, кап накнаде шланпвима управнпг и надзпрнпг пдбпра) у 
висини пд 975.000,00 динара и 

 
Екпнпмска класификација 512  –мащине и ппрема планирана су у укупнпм изнпсу пд  1.360.000,00 
динара и тп за следеће намене према кпнту: 

 5121 за  ппрему за сапбраћај у висини пд 1.200.000,00 динара и 

 5122 за административну ппрему у висини пд 160.000,00 динара. 

 
10. Пројекат 09024027:  Јашаое капацитета и прпмпција Центра за ппрпдишни смещтај и 

усвпјеое Нпви Сад 
 
За реализацију пвпг прпјекта планирана су средства из  извпра 07 00 трансфери пд других нивпа 
власти у висини пд 260.000,00 динара. У вези са тим планирана су средства прихпда на 
екпнпмскпј класификацији 732131 - текуће дпнације пд међунарпдних прганизација у кприст 
нивпа АПВ. 
Расхпди и издаци:  
 
Екпнпмска класификација 421 – стални трпщкпви планирана је у укупнпм изнпсу пд 20.000,00 
динара и тп за следеће намене према кпнту: 

 4214 за плаћаое услуга кпмуникација (трпщкпви телефпна и телефакса, трпщкпве 
интернета, услуге мпбилнпг телефпна и ппщте) у изнпсу пд 20.000,00 динара, 

 
Екпнпмска класификација 422 – Трпщкпви путпваоа планирани су изнпсу пд 6.000,00 динара и тп 
за следеће намене преама кпнту: 

 4221 за трпщкпве службених путпваоа у земљи у изнпсу пд 6.000,00 динара. Пва средства 
су планирана за трпщкпве дневница (исхране), трпщкпве превпза и трпщкпве смещтаја на 
службенпм путу у земљи, превпз у јавнпм сапбраћају, превпз у граду пп службенпм ппслу, 
такси превпз, накнаду за упптребу сппственпг впзила и пстале трпщкпве за ппслпвна 
путпваоа у земљи. 

 
Екпнпмска класификација 423 – услуге пп угпвпру планирана су средства у укупнпм изнпсу пд 
234.000,00 динара и тп за следеће намене према кпнтима: 

 4234 за услуге инфпрмисаоа у изнпсу пд 150.000,00 динара, 

 4235 за плаћаое струшних услуга (адвпкатске услуге, правне услуге, услуге финансијских 
саветника и пстале струшне услуге, кап накнаде шланпвима управнпг и надзпрнпг пдбпра) у 
висини пд 54.000,00 динара и 

 4237 за плаћаое трпщкпва репрезентације у висини пд 30.000,00 динара и 
 

 
 

ПРПГРАМ 0903:   ППРПДИЧНП ПРАВНА ЗАШТИТА 
 

Сврха прпграма: 
Финансијска  ппмпћ ппрпдицама са децпм увпди се кап прпнаталитетна мера у срединама са 
стабилним друщтвенп екпнпмским развпјем и виспким  живптним стандардпм станпвнищтва, а у 
услпвима екпнпмских тещкпћа, знашај нпвшаних даваоа, кап и финансијских плакщица, има 
ппсебан знашај. Мере ппдрщке ппрпдици треба да ублаже ефекте  неппвпљних привредних 
кретаоа, али  и да буду усмерене ка ппстизаоу екпнпмске и спцијалне  сигурнпсти кап 
претппставке пдвијаоа биплпщке репрпдукције. Из наведенпг прпизилази да је стратещки правац 
у превазилажеоу прпблема недпвпљнпг рађаоа, негативнпг прирпднпг приращтаја, 
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депппулације, ппстизаоа ппжељнпг демпграфскпг развпја пружаое финансијске ппдрщке 
ппрпдици. 

 
Биланс прпграма: 

1. Ппдрщка ппрпдицама за ппдстицај рађаоа у висини пд 355.740.012,00 динара, 
2. Ппдрщка удружеоима грађана у пбласти  друщтвене бриге п деци и пппуларизације 

прпнаталитетне пплитике у висини пд 100.000,00 динара  и 
3. Администрација управљаое и надзпр у висини пд 10.564.520,60 динара. 

 
щтп укупнп за Прпграм 0903- Ппрпдишнп правна защтита изнпси  366.404.532,60 динара, а 
средства су планирана из извпра 01 00 – прихпди из бучета. 

 
 

1. Програмска активност 09031001: Ппдрщка ппрпдицама за ппдстицај рађаоа у изнпсу пд 
355.740.012,00 динара 

 
У циљу реализације  ппдрщке ппрпдицама за ппдстицаое рађаоа  и  бпрбе прптив стерилитета, 
Ппкрајински секретаријат за спцијалну пплитику, демпграфију и равнпправнпст пплпва у 2016. 
гпдини ће, у складу са Ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм п бучету АПВ за 2016. гпдину, 
Ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм п праву на суфинансираое трпщкпва за бипмедицински 
пптппмпгнутп пплпђеое за другп, треће и свакп нареднп дете („Службени лист АПВ“, брпј: 
42/2014), Правилникпм п ближим услпвима, критеријумима, нашину и ппступку пствариваоа 
права на суфинансираое трпщкпва за бипмедицински пптппмпгнутп пплпђеое за другп, треће и 
свакп нареднп дете („Службени лист АПВ“, брпј: 48/2014) врщити расппделу у складу расписаним 
јавним пгласпм за дпделу средстава из бучета АПВ у 2016. гпдину за децу и ппрпдицу. У јавнпм 
пгласу наведени су услпви за стицаое права пп јавнпм пгласу , изнпс средстава и неппхпдна 
дпкументација и исти ће бити птвпрен тпкпм целе гпдине. Сва лица кпја испуоавају услпве за 
пствариваое наведенпг права мпгу да ппднесу захтев са пптребнпм дпкументацијпм Кпмисији за 
пствариваое испуоенпсти услпва на правп на БМПП Ппкрајинскпг секретаријата за здравствп, 
спцијалну пплитику и демпграфију, кпја ће на пснпву ппднетих захтева и прилпжене 
дпкументације сашинити предлпг за дпделу средстава за суфинансираое трпщкпва. Ппкрајински 
секретар размптриће предлпг Кпмисије и рещеоем пдлушити п дпдели средстава.  Накпн тпга,  
Ппкрајински секретаријат пренпси средства у складу са Рещеоем п нпминалнпм изнпсу 
суфинансираоа трпщкпва за бипмедицински пптппмпгнутп пплпђеое за другп, треће и свакп 
нареднп дете за 2016. гпдину ппднпсипцу. Прпцеоује се да ће у 2016. гпдини за наведене намене 
бити пптребна средства у висини пд 9.000.000,00 динара. 
У циљу ппвећаоа наталитета и ппдстицаоа ппрпдица за рађаое трећег детета у ппрпдици крпз 
финансијску ппдрщку ппрпдицама са децпм, Ппкрајински секретаријат за спцијалну пплитику, 
демпграфију и равнпправнпст пплпва ће у 2016. гпдини, у складу са Ппкрајинскпм скупщтинскпм 
пдлукпм п бучету АПВ за 2016. гпдину, Пдлукпм п пствариваоу нпвшане ппмпћи ппрпдици у кпјпј 
се рпди треће дете („Службени лист АПВ“, брпј:04/2013), Правилникпм п ближим услпвима и 
нашину пствариваоа права на нпвшану ппмпћ ппрпдици у кпјпј се рпди треће дете („Службени 
лист АПВ“, брпј:10/2013) расписаним јавним пгласпм за дпделу средстава из бучета АПВ у 2016. 
Гпдини врщити расппделу планираних средстава. У складу са тим ппрпдицама у кпјима се рпди 
треће дете биће пбезбеђена нпвшана ппмпћ. У јавнпм пгласу се навпде услпви за стицаое права 
пп јавнпм пгласу, изнпс средстава и неппхпдна дпкументација и исти ће бити птвпрен тпкпм целе 
гпдине. Сва лица кпја испуоавају услпве за пствариваое наведенпг права мпгу да ппднесу захтев 
са пптребнпм дпкументацијпм ппщтинскпј, пднпснп градскпј управи у кпјпј је пребивалищте 
ппднпсипца захтева кпја рещава у првпм степену. Средства  за финансираое нпвшане ппмпћи 
ппрпдици за треће  дете пбезбеђују се на пснпву и у складу са Рещеоем п нпминалнпм изнпсу 
нпвшане ппмпћи ппрпдици за треће дете за 2016. гпдину. Прпцеоује се да ће у 2016. гпдини за 
наведене намене бити пптребна средства у висини пд  346.740.012,00 динара. 
 
Расхпди и издаци: 
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У пквиру пве прпграмске активнпсти планирана су средства у пквиру следећих екпнпмских 
класификација: 
 
Екпнпмска класификација 472  - накнаде за спцијалну защтиту из бучета планирана је у укупнпм 
избнпсу пд 355.740.012,00 динара и тп за следеће намене према кпнту:  

 4723 накнаде из бучета за децу и ппрпдицу у висини пд 355.740.012,00 динара.  

 

2. Програмска активност 09031002: Ппдрщка удружеоима грађана у пбласти друщтвене 
бриге п деци  и пппуларизације прпнаталитетне пплитике у изнпсу пд 100.000,00 динара 

 
У циљу пппуларизације прпнаталитетне пплитике и реализације прпграмске активнпсти ппдрщке 
удружеоима за пппуларизацију прпнаталитетне пплитике, пружити финансијску ппмпћ 
удружеоима крпз суфинансираое прпјеката удружеоа грађана у пбласти демпграфије и 
друщтвене бриге п деци. Активнп укљушиваое удружеоа грађана у пппулаципну пплитику, треба 
да дппринесе ствараоу ппзитивне пппулаципне климе, слаоу јасне демпграфске ппруке кап и 
пружаоу услуга крпз реализацију прпјеката намеоених деци и ппрпдици. 
 
Расхпди и издаци: 
У пквиру пве прпграмске активнпсти планирана су средства у пквиру следеће екпнпмске 
класификације: 
 
Екпнпмска класификација 481 – дптације невладиним прганизацијам  планирана су средства у 
укупнпм изнпсу пд  100.000,00 динара и тп према кпнту: 

 4819 за дптације псталим непрпфитним институцијама у изнпсу пд 100.000,00 динара 
 
 

3. Програмска активност 09031003: администрација управљаое и надзпр у изнпсу пд  
10.564.520,60 динара 

 
Ствараое неппхпдних услпва и ппдрщка у реализацији и спрпвпђеоу свих планираних 
прпграмских активнпсти  Секретаријата везаних за нпрмативнп-правни ппслпви, ппщте правни 
ппслпви у пбласти радних пднпса, струшнп пперативни ппслпви у пквиру делпкруга рада 
Секретаријата, ппступаое пп захтеву за слпбпдан приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја, 
припрема израда аналитишких и других материјала за пптребе ппкрајинске владе, Скупщтине АпВ 
и оихпвих радних тела,  израда Инфпрматпра п раду и извещтаја за ппвереника за инфпрмације 
пд јавнпг знашаја, израда и впђеое евиденције за заппслене  кап и финансијски ппслпви 
(планираое,  изврщеое и извещтаваое п изврщеоу бучетских и других средстава) и други 
ппслпви неппхпдни за несметан рад рад Секретаријата.   
Ппред наведених ппслпва,  рещава се у другпм степену пп жалби на првпстепена  рещеоа 
ппщтинске, пднпснп  градске управе на теритприји АПВ и врщи надзпр над радпм пргана у 
врщеоу ппверених ппслпва државне управе у  пбласти финансијске ппдрщке ппрпдици са децпм. 
 
Расхпди и издаци: 
У пквиру пве прпграмске активнпсти планирана су средства у пквиру следеће екпнпмске 
класификације: 
 
Екпнпмска класификација 411 - плате, дпдаци и накнаде заппслених (зараде) планирана је у 
укупнпм избнпсу пд 5.066.102,08 динара и тп за следеће намене према кпнту:  

 4111 – за исплату плата, дпдатака и накнада за заппслене, планирана су средства у 
висини пд 5.066.102,08 динара.  

 
Екпнпмска класификација 412 – спцијални дппринпси на терет ппслпдавца планирана је у 
укупнпм изнпсу пд 885.352,28 динара  тп за следеће намене према кпнтима: 
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 4121 за плаћаое дппринпса за пензијскп и инвалидскп псигураое у висини пд 
593.532,26 динара,  

 4122 за плаћаое дппринпса за здравственп псигураое у висини пд 254.724,26 динара и 

 4123 за плаћаое дппринпса за незаппсленпст у висини пд 37.095,76 динара. 
 
Екпнпмска класификација 413 – накнаде у натури планирана су у изнпсу пд 142.623,00 динара и 
тп за следеће намене према кпнту: 

 4131 за плаћаое накнада у натури (рпба и услуге кпје пбезбеђује ппслпдавац, маркице 
за превпз на ппсап и са ппсла, ппклпни за децу заппслених и др),  у висини пд 142.623,00 
динара. 

 
Екпнпмска класификација 414 – спцијална даваоа заппсленима планирана су у укупнпм изнпсу пд 
988.037,98 динара и тп са следеће намене према кпнту:  

 4141 за исплату накнада за време пдсуствпваоа са ппсла на терет фпндпва у изнпсу пд 
100.000,00 динара. Пва средства су планирана за исплату накнада за време 
пдсуствпваоа са ппсла (ппрпдиљскп бплпваое, бплпваое прекп 30 дана и инвалиднпст 
рада другпг степена), 

 4143 за исплату за птпремнине приликпм пдласка у пензију, ппмпћи у слушају смрти 
заппсленпг или шлана уже ппрпдице и другп  у висини пд 608.330,72 динара и 

 4144 за ппмпћ у медицинскпм лешеоу заппсленпг или шланпва уже ппрпдице и друге 
ппмпћи заппсленпм у изнпсу пд 279.707,26 динара.Пва средства су планирана за ппмпћ 
у медицинскпм лешеоу заппсленпг или шланпва уже ппрпдице и друге ппмпћи 
заппсленпм. 

 
Екпнпмска класификација 415 – накнаде трпщкпва за заппслене планирана су у изнпсу пд 
61.928,51 динара и тп за следеће намене према кпнту: 

 4151 за накнаде трпщкпва за заппслене у изнпсу пд 61.928,51 динара. Пва средства 
планирана су за накнаде трпщкпва заппсленима за превпз на ппсап и са ппсла кпје се 
исплаћују у гптпвини и друге накнаде. 

 
Екпнпмска класификација 416 – награде заппсленима и пстали ппсебни расхпди панирани су у 
изнпсу пд  60.000,00 динара и тп за следеће намене према кпнту: 

 4161 за јубиларне награде заппсленима, бпнусе, накнаде шланпвима кпмисија и другп 
планирана су  средства у изнпсу пд 60.000,00 динара.  

 
Екпнпмска класификација 421 – стални трпщкпви панирани су у изнпсу пд  50.000,00 динара и тп 
за следеће намене према кпнту: 

 4214 за плаћаое услуга кпмуникација (трпщкпви телефпна и телефакса, трпщкпве 
интернета, услуге мпбилнпг телефпна и ппщте) у изнпсу пд 50.000,00 динара, 

 
Екпнпмска класификација 422 – Трпщкпви путпваоа планирани су изнпсу пд 300.000,00 динара и 
тп за следеће намене преама кпнту: 

 4221 за трпщкпве службених путпваоа у земљи у изнпсу пд 300.000,00 динара. Пва 
средства су планирана за трпщкпве дневница (исхране), трпщкпве превпза и трпщкпве 
смещтаја на службенпм путу у земљи, превпз у јавнпм сапбраћају, превпз у граду пп 
службенпм ппслу, такси превпз, накнаду за упптребу сппственпг впзила и пстале трпщкпве 
за ппслпвна путпваоа у земљи. 

 
Екпнпмска класификација 423 – услуге пп угпвпру планирана су средства у укупнпм изнпсу пд 
1.929.384,27 динара и тп за следеће намене према кпнтима: 

 4231 за административне услуге у изнпсу пд 100.000,00 динара. Такпђе, су планирана и 
средства за реализацију Акципнпг плана за спрпвпђеое прпграма за защтиту жена пд 
насиља у ппрпдици и у партнерским пднпсима у АП Впјвпдини, 
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 4232 за кпмпјутерске услуге у изнпсу пд 192.279,92 динара, 

 4233 за услуге пбразпваоа и усаврщаваоа заппслених у изнпсу пд 174.484,27 динара. Пва 
средства су планирана за пбразпваое и усаврщаваое заппслених, за кптизације за 
семинаре, струшна саветпваоа и ушествпваое на сајмпвима и др., 

 4234 за услуге инфпрмисаоа у изнпсу пд 120.000,00 динара. У пквиру наведенпг изнпса 
средстава планирана су и  средства за јавнп пглащаваое везанип за расписиваое јавних 
кпнкурса из делпкруга рада Секретаријата  

 4235 за струшне услуге (привремени и ппвремени ппслпви и др.) у изнпсу пд 954.620,08 
динара.  

 4237 за  ппклпне деци приликпм ппсета устанпва за смещтај деце, вищешланих ппрпдица  
и др. у висини пд  360.000,00 динара и 

 4239 за пстале ппщте услуге у висини пд  28.000,00 динара. 
 
Екпнпмска класификација 426 – материјал  планирана су средства у укупнпм изнпсу пд 347.519,96 
динара и тп за следеће намене према кпнтима: 

 4261 за административни материјал у висини пд  157.519,96 динара и 

 4263 за материјал за пбразпваое и усаврщаваое заппслених у висини пд 190.000,00 
динара. 

 
Екпнпмска класификација 465 – пстале дптације и трансфери планирана су у укупнпм изнпсу пд  
653.572,52 динара и тп за следеће намене према кпнтима: 

 4651 пстале текушће дптације и трансфери  за уплату средстава пп пснпву Закпна п 
привременпм уређиваоу пснпвице за пбрашун  и исплату плата пднпснп зарада  и других 
сталних примаоа у висини пд 653.572,52 динара  

 
Екпнпмска класификација 482 – пстали ппрези, пбавезне таксе, и нпвшане казне и пенали  
планирана су у укупнпм изнпсу пд 30.000,00 динара и тп за следеће намене према кпнтима: 

 4821 за плаћаое псталих ппреза у изнпсу пд 10.000,00 динара. 

 4822 за плаћаое пбавезних такси у изнпсу пд 10.000,00 динара, 

 4823 за нпвшане казне и пенале у изнпсу пд 10.000,00 динара. 
 
Екпнпмска класификација 483 – нпвшане казне и пенали пп рещеоу судпва планирана су у изнпсу 
пд 50.000,00 динара и тп за: 

 4831 за плаћаое нпвшаних казни и пенала пп рещеоу судпва и судских тела у висини пд 
50.000,00 динара. 

 
 
 
 

 
ПРПГРАМ 0904:  БПРАЧКП ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА 

 
 
Сврха прпграма: 
Усппстављаоем ефикаснпсти у раду знатнп се утише на ппбпљщаое пплпжаја кприсника бпрашкп 
инвалидске защтите и защтите цивилних инвалида рата, крпз мпгућнпст да брже и квалитетније 
пстварују свпја права у закпнскпм рпку.У циљу защтит права кприсника , прган  акп је у 
мпгућнпсти, прибавља и пптребну дпкументацију пд првпстепених пргана. Пдпбраваоем 
средстава за пдређене прпјекте шланпвима удружеоа се пмпгућује квалитетнији живпт. 
 
 
Биланс прпграма: 
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1. Ппдрщка пствариваоу права кприсника бпрашкп инвалидске защтите и защтите цивилних 
инвалида рата у висини пд 6.596.932,11 динара и 

2. Ппдрщка удружеоима и невладиним прганизацијама у пбласти бпрашкп-инвалидске 
защтите у висини пд  250.000,00 динара. 
 

щтп укупнп за Прпграм: Бпрашкп инвалидска защтита изнпси  6.846.932,11 динара, а средства су 
планирана из извпра 01 00 – прихпди из бучета. 
 
 

1. Програмска активност 09041003: Ппдрщка пствариваоу права кприсника бпрашкп 
инвалидске защтите и защтите цивилних инвалида рата у изнпсу пд 6.596.932,11 динара 
 

Увпђеоем кприсника у дпдатна права кап и пмпгућаваоем даљег кприщћеоа стешених, знатнп се 
утише на пплпжају пве пппулације. Пд ефикаснпсти рада у впђеоу управнпг ппступка и даваоа 
инфпрмација п мпгућнпсти стицаоа права зависи и ппшетак времена кприщћеоа истих и ппшетак 
оихпве исплате. Истпвременп се кпнтрплпм исплата  утврђује да ли је пбим пстварених права 
правилан у исплати. 
 
Расхпди и издаци: 
У пквиру пве прпграмске активнпсти планирана су средства у пквиру следећих екпнпмских 
класификација: 
Екпнпмска класификација 411 - плате, дпдаци и накнаде заппслених (зараде) планирана је у 
укупнпм избнпсу пд 4.542.128,86 динара и тп за следеће намене према кпнту:  

 4111 – за исплату плата, дпдатака и накнада за заппслене, планирана су средства у висини 
пд 4.542.128,86 динара.  

 
Екпнпмска класификација 412 – спцијални дппринпси на терет ппслпдавца планирана је у 
укупнпм изнпсу пд 813.041,04 динара  тп за следеће намене према кпнтима: 

 4121 за плаћаое дппринпса за пензијскп и инвалидскп псигураое у висини пд 
545.055,45 динара,  

 4122 за плаћаое дппринпса за здравственп псигураое у висини пд 233.919,61 динара и 

 4123 за плаћаое дппринпса за незаппсленпст у висини пд 34.065,98 динара. 
 
Екпнпмска класификација 413 – накнаде у натури планирана су у изнпсу пд 49.950,05 динара и тп 
за следеће намене према кпнту: 

 4131 за плаћаое накнада у натури (рпба и услуге кпје пбезбеђује ппслпдавац, маркице 
за превпз на ппсап и са ппсла, ппклпни за децу заппслених и др),  у висини пд 49.950,05 
динара. 

 
 
Екпнпмска класификација 414 – спцијална даваоа заппсленима планирана су у укупнпм изнпсу пд 
269.074,64 динара и тп са следеће намене према кпнту:  

 4141 за исплату накнада за време пдсуствпваоа са ппсла на терет фпндпва у изнпсу пд 
100.000,00 динара. Пва средства су планирана за исплату накнада за време 
пдсуствпваоа са ппсла (ппрпдиљскп бплпваое, бплпваое прекп 30 дана и инвалиднпст 
рада другпг степена) i 

 4143 за исплату за птпремнине приликпм пдласка у пензију, ппмпћи у слушају смрти 
заппсленпг или шлана уже ппрпдице и другп  у висини пд 169.074,64 динара и 

 
Екпнпмска класификација 415 – накнаде трпщкпва за заппслене планирана су у изнпсу пд 
152.202,81 динара и тп за следеће намене према кпнту: 
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 4151 за накнаде трпщкпва за заппслене у изнпсу пд 152.202,81 динара. Пва средства 
планирана су за накнаде трпщкпва заппсленима за превпз на ппсап и са ппсла кпје се 
исплаћују у гптпвини и друге накнаде. 

 
Екпнпмска класификација 416 – награде заппсленима и пстали ппсебни расхпди панирани су у 
изнпсу пд 166.000,00  динара и тп за следеће намене према кпнту: 

 4161 за јубиларне награде заппсленима, бпнусе, накнаде шланпвима кпмисија и другп 
планирана су  средства у изнпсу пд 166.000,00  динара.  

 
Екпнпмска класификација 465 – пстале дптације и трансфери планирана су у укупнпм изнпсу пд  
604.534,71 динара и тп за следеће намене према кпнтима: 

 4651 пстале текушће дптације и трансфери  за уплату средстава пп пснпву Закпна п 
привременпм уређиваоу пснпвице за пбрашун  и исплату плата пднпснп зарада  и других 
сталних примаоа у висини пд 604.534,71 динара. 

 
2. Програмска активност 09041004:  Ппдрщка удружеоима и невладиним прганизацијама а 

у пбласти бпрашкп-инвалидске защтите у изнпсу пд 250.000,00 динара 
 
Финанасијскпм ппдрщкпм за реализацију прпјеката у пбласти бпрашкп-инвалидске защтите 
стварају се услпви за пружаое неппхпдне ппмпћи и услуга лицима из пве пбласти. 
Крпз прпјекте пмпгућује се финансијска ппдрщка кпја утише не самп на квалитет живпта негп и на 
ппбпљщаое здравственпг стаоа, спцијализацију  и афирмацију лица, какп  шланпва пвих 
удружеоа и такп других лица. 
 
Расхпди и издаци: 
 У пквиру пве прпграмске активнпсти планирана су средства у пквиру следеће екпнпмске 
класификације: 
Екпнпмска класификација 481 – дптације невладиним прганизацијам  планирана су средства у 
укупнпм изнпсу пд  250.000,00 динара и тп према кпнту: 

 4819 за дптације псталим непрпфитним институцијама у изнпсу пд 250.000,00 динара 
 
 
 
 

ПРПГРАМ 1001:  УНАПРЕЂЕОЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАОИНСКИХ ПРАВА И СЛПБПДА 
 
 
Сврха прпграма:  
Прпграм пбухвата активнпсти на афирмацији рпдне равнпправнпсти и пснаживаоу жена, 
истраживашке, едукативне, издавашке и прпмптицне активнпсти у пбласти рпдне равнпправнпсти, 
ппдрщку спцијалнпј инклузији Рпма и Рпмкиоа на теритприји АП Впвјпдине, кап и спрпвпђеое 
активнпсти усмерене на защтиту жена пд насиља у ппрпдици и у партнерским пднпсима у АП 
Впјвпдини 
 
Биланс прпграма: 

1. Афирмација рпдне равнпправнпсти  у изнпсу пд 5.945.000,00 динара, 
2. Истраживашке, едукативне, прпмптивне, издавашке и ппдстицајне активнпсти у пбласти 

равнпправнпсти пплпва у изнпсу  пд 6.500.000,00 динар 
3. Ппдрщка спцијалнпј инклузији Рпма на теритприји АПВ у изнпсу пд 9.093.000,00 динара 
4. Защтите жена пд насиља у ппрпдици и у партнерским пднпсима у АПВ у изнпсу пд 

12.825.459,79 динара 
5. Администрација и управљаое у изнпсу пд  7.099.960,20 динара, 
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щтп укупнп за Прпграм: Унапређеое и надзпр у пбласти здравства у изнпсу пд 41.463.419,99 
динара, а средства су планирана из извпра 01 00 – прихпди из бучета 
 

1. Програмска активност 10011014:  Афирмација рпдне равнпправнпсти   
 
Прпграмска активнпст пбухвата спрпвпђене кпнкурса за ппдрщку активнпсти удружеоа 
грађана/прганизација са циљем унапређиваоа рпдне равнпправнпсти и праћеое оихпве 
реализације, дпделу Гпдищоег признаоа у пбласти равнпправнпсти пплпва у категпријама 
ппјединац/ппјединка и прганизација, щтампаое прпмптивних материјала са садржајима у пбласти 
рпдне равнпправнпсти. 
 
Расхпди и издаци: 
У пквиру пве прпграмске активнпсти планирана су средства у укупнпм изнпсу пд 5.945.000,00 
динара за следеће намене пп кпнтима: 
 
Екпнпмска класификација 423 – услуге пп угпвпру планирана су средства у укупнпм изнпсу пд 
525.000,00 динара и тп за следеће намене према кпнтима: 

 4234 за услуге инфпрмисаоа у изнпсу пд 350.000,00 динара.  
Средства су планирана за щтампу "Женскпг рпкпвника за 2017"  и другп.  

 4235 за струшне услуге у изнпсу пд 95.000,00 динара.  
Средства су намеоена за дизајн „Женскпг рпкпвника за 2017“ и др.  

 4237 за  репрезентацију у висини пд  80.000,00 динара. 
Средства су намеоена за израду идејнпг рещеоа диплпме и статуе дпбитницима 
Гпдищоег признаоа из пбласти равнпправнпсти пплпва и др. 

 
Екпнпмска класификација 472  - накнаде за спцијалну защтиту из бучета планирана је у укупнпм 
избнпсу пд 310.000,00 динара и тп за следеће намене према кпнту:  

 4727 накнаде из бучета за пбразпваое, културу, науку и сппрт у висини пд 310.000,00 
динара. Средства су планирана за дпделу Гпдищоег признаоа из пбласти равнпправнпсти 
пплпва у категприји ппјединац.  
 

Екпнпмска класификација 481 – дптације невладиним прганизацијам  планирана су средства у 
укупнпм изнпсу пд  5.110.000,00 динара и тп према кпнту: 

 4819 за дптације псталим непрпфитним институцијама у изнпсу пд 5.110.000,00 динара 
Деп средстава  у изнпсу пд 4.800.000,00 динара планирана  су за ппдрщку невладиним 
прганизацијама/удружеоима са теритприје АП Впјвпдине за финансираое прпјеката у 
пбласти равнпправнпсти пплпва са циљем едукативнпг и екпнпмскпг пснаживаоа жена, са 
ппсебним акцентпм на прпграме намеоене бпрби прптив насиља над женама; 
Средства у изнпсу пд 310.000,00 динара планирана су за дпделу Гпдищоег признаоа из 
пбласти равнпправнпсти пплпва у категприји прганиазција. 

 
 

2. Програмска активност 10011015:  Истраживашке, едукативне, прпмптивне, издавашке и 
ппдстицајне активнпсти у пбласти равнпправнпсти 

 
Расхпди и издаци: 
У пквиру пве прпграмске активнпсти планирана су средства у укупнпм изнпсу пд 6.500.000,00 
динара за следеће намене пп кпнтима: 
 
Екпнпмска класификација 465 – пстале дптације и трансфери планирана су у укупнпм изнпсу пд  
6.500,000 динара и тп за следеће намене према кпнтима: 

 4651 пстале текуће дптације и трансфери  у висини пд 6.500.000,00 динара. 
Средства су намеоена за редпван рад и активнпсти Завпда за равнпправнпст пплпва .    
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3. Програмска активност 10011016:  Ппдрщка спцијалнпј инклузији Рпма 
 
Расхпди и издаци: 
У пквиру пве прпграмске активнпсти планирана су средства у укупнпм изнпсу пд 9.093.000,00 
динара за следеће намене пп кпнтима: 
 
Екпнпмска класификација 422 – Трпщкпви путпваоа планирани су изнпсу пд 253.000,00 динара и 
тп за следеће намене преама кпнту: 

 4221 за трпщкпве службених путпваоа у земљи у изнпсу пд 253.000,00 динара. Пва 
средства су планирана за трпщкпве путпваоа за шланпве Савета за инклузију Рпма пднпснп 
присуства на седницама Савета. 

 
Екпнпмска класификација 465 – пстале дптације и трансфери планирана су у укупнпм изнпсу пд  
8.840,000 динара и тп за следеће намене према кпнтима: 

 4651 пстале текуће дптације и трансфери  у висини пд 8.840.000,00 динара. 
 
Средства су планирана за редпван рад и прпграмске активнпсти Канцеларије за инклузију Рпма, 
кап и за финансираое месешнпг шаспписа «Декада Рпма у Впјвпдини» . 
 
 

4. Програмска активност 10011017:  Защтите жена пд насиља у ппрпдици и у партнерским 
пднпсима у АПВ 

 
Расхпди и издаци: 
У пквиру пве прпграмске активнпсти планирана су средства у укупнпм изнпсу пд 12.825.459,79 
динара за следеће намене пп кпнтима: 
 
Екпнпмска класификација 423 – услуге пп угпвпру планирана су средства у укупнпм изнпсу пд 
3.000.000,00 динара и тп за следеће намене према кпнтима: 

 4235 за струшне услуге (привремени и ппвремени ппслпви и др.) у изнпсу пд 3.000.000,00 
динара.  

 
Екпнпмска класификација 454 – субвенције приватним предузећима планирана су у укупнпм 
изнпсу пд  9.825.459, 79 динара и тп за следеће намене према кпнтима: 

 4541 текуће субвенције приватним предузећима   у висини пд 9.825.459,79 динара. 
Средстава су намеоена за субвенције приватним предузећима за жене кпје су жртве насиља у 
Впјвпдини, а у циљу оихпвпг екпнпмскпг пснаживаоа. 
 
 

5. Програмска активност 10011018:  Администрација и управљаое 
 
У пквиру пве прпграмске активнпсти пбављају се ппслпви ппкрајинске управе у пбласти 
унапређеоа и защтите људских и маоинских права и слпбпда. 

 
Расхпди и издаци: 
У пквиру пве прпграмске активнпсти планирана су средства у укупнпм изнпсу пд 7.099.960,20 
инара за следеће намене пп кпнтима: 
 
Екпнпмска класификација 411 – плате, дпдаци и накнаде заппслених (зараде) планирана је у 
изнпсу пд 4.818.868,71 динар и тп за следеће намене према кпнту: 

 4111 - за исплату  плата и дпдатака за заппслене, планирана су средства у висини пд 
4.818.868,71 динар. 
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Екпнпмска класификација 412 – спцијални дппринпси на терет ппслпдавца планирана је у 
укупнпм изнпсу пд 862.577,47 динара и тп за следеће намене према кпнтима: 

 4121 за плаћаое дппринпса за пензијскп и инвалидскп псигураое у висини пд 
578.264,24 динара,  

 4122 за плаћаое дппринпса за здравственп псигураое у висини пд 248.171,74 динара и 

 4123 за плаћаое дппринпса за незаппсленпст у висини пд 36.141,49 динара. 
 
Екпнпмска класификација 413 – накнаде у натури планирана су у изнпсу пд 288.079,37 динара и 
тп за следеће намене према кпнту: 

 4131 за плаћаое накнада у натури (рпба и услуге кпје пбезбеђује ппслпдавац, маркице 
за превпз на ппсап и са ппсла, ппклпни за децу заппслених и др),  у висини пд 288.079,37 
динара. 

 
Екпнпмска класификација 414 – спцијална даваоа заппсленима планирана су у укупнпм изнпсу 
пд  150.000,00 динара и тп за следеће намене према према кпнтима: 

 4141 за исплату накнада за време пдсуствпваоа са ппсла заппслених (ппрпдиљскп 
бплпваое, бплпваое прекп 30 дана, инвалиднпст рада другпг степена )  у висини пд 
150.000,00 динара. 

 
Екпнпмска класификација 415 – накнаде трпщкпва за заппслене планирана су у изнпсу пд 
336.020,93 динара и тп за следеће намене према кпнту: 

 4151 за исплату накнада за заппслене (накнаду превпза на ппсап и са ппсла у гптпвпм) у 
висини пд 314.020,93 динара.  
 

Екпнпмска класификација 465 - пстале дптације и трансфери планирана су средства у изнпсу пд 
644.413,72 динара и тп за следеће намене према кпнту: 

 4651 за ппкриће трпщкпва псталих текућих дпнација пп закпну у висини пд 644.413,72 
динара за заппслене. 

Средства су планирана су у складу са Закпнпм п привременпм уређиваоу пснпвица за 
пбрашун и исплату плата, пднпснп зарада и других сталних примаоа кпд кприсника јавних 
средстава („Службени гласник РС „ брпј  116/14), кап разлика између  укупнпг изнпса плата 
пбрашунатих применпм пснпвице кпја није умаоена са урашунатим дппринпсима, кпји се 
исплаћују на терет ппслпдавца и укупнпг изнпса плата пбрашунатих применпм умаоене 
пснпвице са урашунатим дппринпсима, кпји се такпђе исплаћују на терет ппслпдавца. 

 
 
 
 

 

 

Нови Сад,      ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 

         

Дана 3.10.2016     ПРЕДРАГ ВУЛЕТИЋ 
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ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,

ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

0902 Социјална заштита 85.437.614,98 8.533.108,35 93.970.723,33

2500 ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова 54.017.306,66 0,00 54.017.306,66

Социјална заштитаНазив

09 Социјална заштитаСектор

Друштвена помоћ и подршка ради савладавања социјалних и животних тешкоћа и стварање услова за задовољење потреба грађана и
развој ефикаснијег система социјалне заштите  који би се базирао на идентификовању потреба, већој доступности услуга, бољем
квалитету услуга грађанима којима је из различитих разлога потребна помоћ и подршка у задовољењу основних животних потреба

Сврха

Закон о социјалној заштити ("Сл.гласник РС", бр. 24/2011), Закон о удружењима ("Сл.гласник РС", бр. 51/2009 и 99/2011 - др.закон),
 Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Сл.гласник РС" бр.99/2009 и 67/2012 одлука УС) , Закон о
Црвеном крсту Србије ("Сл.гласник РС", бр. 107/2005), Закон о избеглицама ("Сл. гласник РС", бр. 18/92, "Сл.лист СРЈ", бр.
42/2002 - одлука СУС и "Сл.гласник РС", бр. 30/2010)), Покрајинска скупштинска одлука о програму развоја АпВ 2014-2020 године
са акционим планом за реализацију приоритета програма развоја АпВ 2014-2020 ("Сл.лист АпВ" бр. 13/2014), Програм унапређења
социјалне заштите у Аутономној Покрајини Војводини, Стратегија развоја социјалне заштите ("Сл.гласник РС" бр. 108/2005),
Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом у РС ("Сл.гласник РС" бр. 1/2007), Одлука о оснивању Фонда за пружање
помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима ("Сл.лист АпВ." бр. 16/2006)Одлука Владе Аутономне Покрајине Војводине о
оснивању Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад ("Сл.лист АПВ" бр. 6/2014), Одлука о оснивању Покрајинског завода
за социјалну заштиту ("Сл.лист АПВ" бр. 1/2006)и други законски прописи који регулишу плате и друге расходе за запослене

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Подршка грађана у остваривању права на социјалну заштиту и остваривање породично правне заштите, финансијска подршка за
спровођење Програма унапређења социјалне заштите, подршка удружења грађана у реализацији услуга социјалне заштите за
инвалидна лица, финансијска подршка решавању питања избеглих, расељених и прогнаних лица, подршка програмских активности
Црвеног крста Војводине, финансирање рада индиректних корисника Покрајинског завода за социјалну заштиту и Центра за
породични смештај и усвојење Нови Сад

Опис

Развој мреже услуга социјалне заштитеЦиљ 1

Назив :Број различитих услуга за које је обезбеђена финансијска подршка за
реализацију пројеката у области социјалне заштите

20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 1.1

Извор верификације :Извештај о реализацији пројеката 1006 12

Коментар :Средства реализована у Покрајинском секретаријату за здравство социјалну политику и демографију

Назив :број општина које решавају социјалне потребе својих грађана учешћем на
конкурсу Секретаријата

20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 1.2

Извор верификације :конкурсна документација 30019 45

Коментар :У АПВ има 45 општина односно градова а само део општинама делује проактивно у циљу прибављања средстава ради
пружања разноврсних услуга грађанима у области социјалне заштите
Средства реализована у Покрајинском секретаријату за здравство социјалну политику и демографију
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ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,

ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

Подстицање процеса деинституционализације кроз афирмацију породице као најбољег оквира заштите рањивих група и
стимулацију породичне реинтеграције

Циљ 2

Назив :број корисника смештеним у установама социјалне заштите 20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 2.1

Извор верификације :извештај о раду центара за социјални рад 730075007600 7000

Коментар :Право на смештај у установама социјалне заштите имају деца, млади, одрасли и старија лица. Базна година дефинисана је
на основу Извештаја о раду центара за социјални рад за 2014. годину

Назив :број корисника на породичном смештају 20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 2.2

Извор верификације :извештај о раду центара за социјални рад 300029002800 3100

Коментар :Услуга породичног смештаја пружа се деци, младима, одраслим и старим лицима. Базна година је дефинисана на основу
Извештаја о раду центара за социјални рад за 2014. годину

Унапређење социјално материјалног положаја избеглих, расељених и прогнаних лицаЦиљ 3

Назив :Број нових избегличких и др. породица којима је обезбеђена подршка у
решавању стамбених потреба и помоћ за економско оснаживање

20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 3.1

Извор верификације :Извештај о раду Фонда за пружање помоћи избеглим,
прогнаним и расељеним

120802200 120

Коментар :Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима пружа подршку за решавање стамбених потреба и
помоћ за економско оснаживање избеглих, расељених и прогнаних лица. До краја 2015. године на овај начин је 2200 породица је
потпомогнуто а план. Средства су делимично реализована у Покрајинском секретаријату за здравство социјалну политику и
демографију

2501 Покрајински завод за социјалну заштиту 16.042.909,00 5.799.126,33 21.842.035,33

Социјална заштитаНазив

09 Социјална заштитаСектор

Друштвена помоћ и подршка ради савладавања социјалних и животних тешкоћа и стварање услова за задовољење потреба грађана и
развој ефикаснијег система социјалне заштите  који би се базирао на идентификовању потреба, већој доступности услуга, бољем
квалитету услуга грађанима којима је из различитих разлога потребна помоћ и подршка у задовољењу основних животних потреба

Сврха

Закон о социјалној заштити ("Сл.гласник РС", бр. 24/2011), Закон о удружењима ("Сл.гласник РС", бр. 51/2009 и 99/2011 - др.закон),
 Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Сл.гласник РС" бр.99/2009 и 67/2012 одлука УС) , Закон о
Црвеном крсту Србије ("Сл.гласник РС", бр. 107/2005), Закон о избеглицама ("Сл. гласник РС", бр. 18/92, "Сл.лист СРЈ", бр.
42/2002 - одлука СУС и "Сл.гласник РС", бр. 30/2010)), Покрајинска скупштинска одлука о програму развоја АпВ 2014-2020 године
са акционим планом за реализацију приоритета програма развоја АпВ 2014-2020 ("Сл.лист АпВ" бр. 13/2014), Програм унапређења
социјалне заштите у Аутономној Покрајини Војводини, Стратегија развоја социјалне заштите ("Сл.гласник РС" бр. 108/2005),
Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом у РС ("Сл.гласник РС" бр. 1/2007), Одлука о оснивању Фонда за пружање
помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима ("Сл.лист АпВ." бр. 16/2006)Одлука Владе Аутономне Покрајине Војводине о
оснивању Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад ("Сл.лист АПВ" бр. 6/2014), Одлука о оснивању Покрајинског завода
за социјалну заштиту ("Сл.лист АПВ" бр. 1/2006)и други законски прописи који регулишу плате и друге расходе за запослене

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Подршка грађана у остваривању права на социјалну заштиту и остваривање породично правне заштите, финансијска подршка за
спровођење Програма унапређења социјалне заштите, подршка удружења грађана у реализацији услуга социјалне заштите за
инвалидна лица, финансијска подршка решавању питања избеглих, расељених и прогнаних лица, подршка програмских активности
Црвеног крста Војводине, финансирање рада индиректних корисника Покрајинског завода за социјалну заштиту и Центра за
породични смештај и усвојење Нови Сад

Опис
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ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 
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СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

Развој мреже услуга социјалне заштитеЦиљ 1

Назив :Број различитих услуга за које је обезбеђена финансијска подршка за
реализацију пројеката у области социјалне заштите

20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 1.1

Извор верификације :Извештај о реализацији пројеката 1006 12

Коментар :Средства реализована у Покрајинском секретаријату за здравство социјалну политику и демографију

Назив :број општина које решавају социјалне потребе својих грађана учешћем на
конкурсу Секретаријата

20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 1.2

Извор верификације :конкурсна документација 30019 45

Коментар :У АПВ има 45 општина односно градова а само део општинама делује проактивно у циљу прибављања средстава ради
пружања разноврсних услуга грађанима у области социјалне заштите
Средства реализована у Покрајинском секретаријату за здравство социјалну политику и демографију

Подстицање процеса деинституционализације кроз афирмацију породице као најбољег оквира заштите рањивих група и
стимулацију породичне реинтеграције

Циљ 2

Назив :број корисника смештеним у установама социјалне заштите 20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 2.1

Извор верификације :извештај о раду центара за социјални рад 730075007600 7000

Коментар :Право на смештај у установама социјалне заштите имају деца, млади, одрасли и старија лица. Базна година дефинисана је
на основу Извештаја о раду центара за социјални рад за 2014. годину

Назив :број корисника на породичном смештају 20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 2.2

Извор верификације :извештај о раду центара за социјални рад 300029002800 3100

Коментар :Услуга породичног смештаја пружа се деци, младима, одраслим и старим лицима. Базна година је дефинисана на основу
Извештаја о раду центара за социјални рад за 2014. годину

Унапређење социјално материјалног положаја избеглих, расељених и прогнаних лицаЦиљ 3

Назив :Број нових избегличких и др. породица којима је обезбеђена подршка у
решавању стамбених потреба и помоћ за економско оснаживање

20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 3.1

Извор верификације :Извештај о раду Фонда за пружање помоћи избеглим,
прогнаним и расељеним

120802200 120

Коментар :Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима пружа подршку за решавање стамбених потреба и
помоћ за економско оснаживање избеглих, расељених и прогнаних лица. До краја 2015. године на овај начин је 2200 породица је
потпомогнуто а план. Средства су делимично реализована у Покрајинском секретаријату за здравство социјалну политику и
демографију
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2502 Центар за породични смештај и усвојење - Нови Сад 15.377.399,32 2.733.982,02 18.111.381,34

Социјална заштитаНазив

09 Социјална заштитаСектор

Друштвена помоћ и подршка ради савладавања социјалних и животних тешкоћа и стварање услова за задовољење потреба грађана и
развој ефикаснијег система социјалне заштите  који би се базирао на идентификовању потреба, већој доступности услуга, бољем
квалитету услуга грађанима којима је из различитих разлога потребна помоћ и подршка у задовољењу основних животних потреба

Сврха

Закон о социјалној заштити ("Сл.гласник РС", бр. 24/2011), Закон о удружењима ("Сл.гласник РС", бр. 51/2009 и 99/2011 - др.закон),
 Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Сл.гласник РС" бр.99/2009 и 67/2012 одлука УС) , Закон о
Црвеном крсту Србије ("Сл.гласник РС", бр. 107/2005), Закон о избеглицама ("Сл. гласник РС", бр. 18/92, "Сл.лист СРЈ", бр.
42/2002 - одлука СУС и "Сл.гласник РС", бр. 30/2010)), Покрајинска скупштинска одлука о програму развоја АпВ 2014-2020 године
са акционим планом за реализацију приоритета програма развоја АпВ 2014-2020 ("Сл.лист АпВ" бр. 13/2014), Програм унапређења
социјалне заштите у Аутономној Покрајини Војводини, Стратегија развоја социјалне заштите ("Сл.гласник РС" бр. 108/2005),
Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом у РС ("Сл.гласник РС" бр. 1/2007), Одлука о оснивању Фонда за пружање
помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима ("Сл.лист АпВ." бр. 16/2006)Одлука Владе Аутономне Покрајине Војводине о
оснивању Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад ("Сл.лист АПВ" бр. 6/2014), Одлука о оснивању Покрајинског завода
за социјалну заштиту ("Сл.лист АПВ" бр. 1/2006)и други законски прописи који регулишу плате и друге расходе за запослене

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Подршка грађана у остваривању права на социјалну заштиту и остваривање породично правне заштите, финансијска подршка за
спровођење Програма унапређења социјалне заштите, подршка удружења грађана у реализацији услуга социјалне заштите за
инвалидна лица, финансијска подршка решавању питања избеглих, расељених и прогнаних лица, подршка програмских активности
Црвеног крста Војводине, финансирање рада индиректних корисника Покрајинског завода за социјалну заштиту и Центра за
породични смештај и усвојење Нови Сад

Опис

Развој мреже услуга социјалне заштитеЦиљ 1

Назив :Број различитих услуга за које је обезбеђена финансијска подршка за
реализацију пројеката у области социјалне заштите

20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 1.1

Извор верификације :Извештај о реализацији пројеката 1006 12

Коментар :Средства реализована у Покрајинском секретаријату за здравство социјалну политику и демографију

Назив :број општина које решавају социјалне потребе својих грађана учешћем на
конкурсу Секретаријата

20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 1.2

Извор верификације :конкурсна документација 30019 45

Коментар :У АПВ има 45 општина односно градова а само део општинама делује проактивно у циљу прибављања средстава ради
пружања разноврсних услуга грађанима у области социјалне заштите
Средства реализована у Покрајинском секретаријату за здравство социјалну политику и демографију

Подстицање процеса деинституционализације кроз афирмацију породице као најбољег оквира заштите рањивих група и
стимулацију породичне реинтеграције

Циљ 2

Назив :број корисника смештеним у установама социјалне заштите 20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 2.1

Извор верификације :извештај о раду центара за социјални рад 730075007600 7000

Коментар :Право на смештај у установама социјалне заштите имају деца, млади, одрасли и старија лица. Базна година дефинисана је
на основу Извештаја о раду центара за социјални рад за 2014. годину
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Назив :број корисника на породичном смештају 20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 2.2

Извор верификације :извештај о раду центара за социјални рад 300029002800 3100

Коментар :Услуга породичног смештаја пружа се деци, младима, одраслим и старим лицима. Базна година је дефинисана на основу
Извештаја о раду центара за социјални рад за 2014. годину

Унапређење социјално материјалног положаја избеглих, расељених и прогнаних лицаЦиљ 3

Назив :Број нових избегличких и др. породица којима је обезбеђена подршка у
решавању стамбених потреба и помоћ за економско оснаживање

20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 3.1

Извор верификације :Извештај о раду Фонда за пружање помоћи избеглим,
прогнаним и расељеним

120802200 120

Коментар :Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима пружа подршку за решавање стамбених потреба и
помоћ за економско оснаживање избеглих, расељених и прогнаних лица. До краја 2015. године на овај начин је 2200 породица је
потпомогнуто а план. Средства су делимично реализована у Покрајинском секретаријату за здравство социјалну политику и
демографију

2500 ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 09021015ПА

09021015 Подршка удружењима грађана за  финансирање пројеката у области
социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом

200.478,40 0,00 200.478,40

0902 Социјална заштита
Програм (коме
припада)

Функција

Побољшање услова за квалитетнији живот лица са инвалидитетом уз обезбеђење друштвене подршке и укљученостиСврха

Стратегија развоја социјалне заштите ("Сл.гласник РС" бр. 108/2005), Закон о удружењима ("Сл.гласник РС", бр. 51/2009 и 99/2011 -
др.закон), Покрајинска скупштинска одлука о програму развоја АпВ 2014-2020 године са акционим планом за реализацију
приоритета програма развоја АпВ 2014-2020 ("Сл.лист АпВ" бр. 13/2014)Стратегија унапређња положаја особа са инвалидитетом у
Републици Србији ("Сл.гласник РС" бр. 1/07)

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

На основу расписаног јавног конкурса додељују се средства удружењима грађана за област социјалне заштите и заштите лица са
инвалидитетом

Опис

НЕ

Да ли реализација
пројекта
подразумева
капитална
улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању
ИПА пројекат?

Унапређење социјалне заштите у локалним аутономијама путем афирмација активности удружења грађанаЦиљ 1

Назив :број пријављених пројеката удружења грађана намењених социјалној
заштити и заштити лица са инвалидитетом

20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 1.1

Извор верификације :Конкурсна документација по основу расписаног јавног
конкурса

1700158 170

Коментар :Финансијским планом Секреатријата планирана су средства за подршку удружењима грађана за пројекте социјалне
заштите и заштите лица са инвалидитетом
Средства су реализована у ПС за здравство, социјалну политику и демографију

Назив :број одобрених пројеката удеружења грађана намењених социјалној
заштити и заштити лица са инвалидитетом

20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 1.2

Извор верификације :Решење о додели средстава на основу јавног конкурса 60048 70

Коментар :Финансијским планом Секреатријата планирана су средства за подршку удружењима грађана за пројекте социјалне
заштите и заштите лица са инвалидитетом
Средства су реализована у ПС за здравство, социјалну политику и демографију
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Унапређење положаја лица са инвалидитетомЦиљ 2

Назив :број особа са инвалидитетом - корисника услуга социјалне заштите
пружених у оквиру центара за социјални рад

20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 2.1

Извор верификације :Извештај о раду центара за социјални рад 223002220022000 22500

Коментар :Базна година је дефинисана на основу Извештаја о раду центара за 2014 годину

Назив :број особа са инвалидитетом којима је  реализацијом пројеката обезбеђен
неки вид подршке

20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 2.2

Извор верификације :извештаји о реализацији пројеката 3000100 400

Коментар :Средства су реализована у ПС за здравство, социјалну политику и демографију

2500 ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 09021016ПА

09021016 Подршка раду за спровођењу јавних овлашћења и других планираних
активности Црвеног крста Војводине

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

0902 Социјална заштита
Програм (коме
припада)

Функција

Спашавање угрожених живота и здравља људи и обезбеђења поштовања хуманитарног права, социјална заштита и збрињавање као и
превентивно деловање и просвећивање грађана у области здравствене и социјалне заштите и унапређење хуманитарних вредности
друштва.

Сврха

Закон о Црвеном крсту Србије ("Сл.гласник РС", бр. 107/2005)Покрајинска скупштинска одлука о програму развоја АпВ 2014-2020
године са акционим планом за реализацију приоритета програма развоја АпВ 2014-2020 ("Сл.лист АпВ" бр. 13/2014)

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Црвени крст спроводи програме и активности који произилазе из циљева и задатака Међународног покрета, а нарочито: развија
солидарност међу људима и организује различите облике међусобне помоћи грађана; заступа, шири и спроводи идеје, основне
принципе и друге хуманитарне вредности Међународног покрета; доноси план и спроводи програм припреме за деловање у
несрећама у сарадњи и уз координацију са надлежним државним органима; спроводи програме помоћи деци, хендикепираним,
старим и немоћним лицима у сарадњи са донаторима и надлежним државним органима и органима територијалне аутономије и
локалне самоуправе; организује и спроводи акције заштите и унапређења стања животне околине и шири знања становништва о
мерама за очување здраве природне средине у циљу заштите и унапређивања стања животне околине и спречавања настанка
нежељених последица; заступа идеје добровољног рада у корист угрожених лица, региструје и спроводи обуку волонтера за рад;
организује и учествује, у сарадњи са здравственим установама, у активностима промоције здравља, у спровођењу активности за
унапређење здравља појединих групација становништва и превенцију болести од већег социјално-медицинског значаја

Опис

НЕ

Да ли реализација
пројекта
подразумева
капитална
улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању
ИПА пројекат?

Очување здравља становништва, спасавање живота и ублажавање последица повређивања кроз реализацију активности у оквиру
прве помоћи

Циљ 1

Назив :број обучених чланова екипа прве помоћи који учествују на покрајинском
такмичењу у пружању прве помоћи

20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 1.1

Извор верификације :извештај о раду Црвеног крста Војводине 500250500 500

Коментар :сваке године врши се обука нових чланова
Средства реализована 50% у ПС за здравсвто социјалну политику и демографију
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ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,

ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

Назив :број обучених предавача прве помоћи који реализују обуке прве помоћи 20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 1.2

Извор верификације :извештај о раду Црвеног крста Војводине 502540 50

Коментар :сваке године врши се обука нових чланова
Средства реализована 50% у ПС за здравсвто социјалну политику и демографију

Подизање свести, посебно код младих, о неопходности усвајања и примене здравих стилова живота, промоцији хуманитаних
вредности, добровољном давалаштву крви и ангажовања у социјалним и другим програмима

Циљ 2

Назив :број едукованих младих волонтера у области унапређења и очувања
здравља, добровољног давалаштва крви, промоцији хуманитарних вредности,
социјалних и других програма

20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 2.1

Извор верификације :извештај о раду Црвеног крста Војводине 500250450 500

Коментар :организовање семинара за волонтере ЦК који ће учествовати у промотивним акцијама
Средства реализована 50% у ПС за здравсвто социјалну политику и демографију

Назив :број едукованих едукатора за даљу едукацију волонтера 20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 2.2

Извор верификације :извештај о раду Црвеног крста Војводине 300135250 300

Коментар :сваке године врши се едукација едукатора за области: превенција, ХИВ/АИДС и полно преносивих болести међу
младима, добровољног давалаштва крви, кућне неге, деловање у несрећама и ванредним ситуацијама, рада службе тражења и др.
Средства реализована 50% у ПС за здравсвто социјалну политику и демографију
 
Средства реализована 50% у ПС за здравсвто социјалну политику и демографију

Обезбеђивање доступности хуманитарне помоћи ка најугроженијим људимаЦиљ 3

Назив :број нових општина у којима су формирани тимови за деловање у несрећи 20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 3.1

Извор верификације :извештај о раду Црвеног крста Војводине 10710 12

Коментар :сваке године се врши формирање нових тимова како би се на крају посматраног периода тај број приближио броју
општина
Средства реализована 50% у ПС за здравсвто социјалну политику и демографију

Назив :број социјално угрожених који су примили хуманитарну помоћ 20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 3.2

Извор верификације :извештај о раду Црвеног крста Војводине 17000850015000 17000

Коментар :Црвени крст је део интегрисаног система заштите и спасавања Републике Србије и заједно са осталим структурама ради
на побољшању координације и комуникације како би одговор на сиромаштво и несрећу био правовремен и сврсисходан
Средства реализована 50% у ПС за здравсвто социјалну политику и демографију
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ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,

ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

2500 ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 09021017ПА

09021017 Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима 26.500.000,00 0,00 26.500.000,00

0902 Социјална заштита
Програм (коме
припада)

Функција

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 и расељеничку популацију у Војводини.

Сврха

Закон о избеглицама ("Сл. гласник РС", бр. 18/92, "Сл.лист СРЈ", бр. 42/2002 - одлука СУС и "Сл.гласник РС", бр. 30/2010)) ,
Национална стратегија за решавање питања избеглих и интерно расељених лица за период од 2011 до 2014. године("Сл.гласник РС"
бр. 17/2011) , Одлука о оснивању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнанин и расељеним лицима ("Сл.лист АпВ." бр.
16/2006)Покрајинска скупштинска одлука о програму развоја АпВ 2014-2020 године са акционим планом за реализацију приоритета
програма развоја АпВ 2014-2020 ("Сл.лист АпВ" бр. 13/2014)

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

У оквиру својих активности Фонд за пружање помоћи избеглим, расељеним и прогнаним лицима реализује програме усмерене на
стамбено збрињавање корисника смештених у колективним центрима и у подстанарском односу путем помоћи у откупу сеоских
кућа и доделе грађевинског материјала. Такође, Фонд подржава процес повратка у место претходног пребивалишта путем доделе
пакета с неопходним покућством, пољопривредном механизацијом, алатом и опремом те предлаже надлежним органима мере
усмерене на трајну и одрживу интеграцију и повратак. Фонд подржава програме економског оснаживања путем доделе
механизације, алата и опреме, покреће и подржава активности усмерене на повећање запослености као и пружање материјалне
помоћи посебно угроженим групама. Исто тако, Фонд иницира и реализује програме информисања и правне помоћи, те предлаже и
подржава научну, културну и просветну сарадњу у повратничким срединама, као и међу избеглицама које се интегришу у друштво у
Војводини. Решавања проблематике избегличких питања реализује се и кроз учешће и помоћ које организују друге државне и
међународне институције и
организације"

Опис

НЕ

Да ли реализација
пројекта
подразумева
капитална
улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању
ИПА пројекат?

Решавање стамбеног питања за најугруженије избегличке и расељеничке породицеЦиљ 1

Назив :број нових породица са трајно решеним стамбеним питањем 20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 1.1

Извор верификације :Извештај о раду Фонда за пружање помоћи избеглим,
расељеним и прогнаним лицима

8060965 80

Коментар :Фонд за пружање помоћи избеглим, расељеним и прогнаним лицима у оквуру својих надлежности врши откуп сеоских
кућа и набавку грађевинског материјала за решавање стамбених потреба избегли и расељених лица
Средства су делимично реализована у ПС за здравство, социјалну политику и демографију

Обезбеђивање услова за економску самосталност и решавање најважнија правна питања избеглицаЦиљ 2

Назив :број нових корисника програма економског оснаживања 20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 2.1

Извор верификације :Извештај о раду Фонда за пружање помоћи избеглим,
расељеним и прогнаним лицима

40301245 40
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ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,

ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

Коментар :Фонд за пружање помоћи избеглим, расељеним и прогнаним лицима у оквуру својих надлежности врши набавку опреме и
машина као подршка економском оснаживању
Средства су делимично реализована у ПС за здравство, социјалну политику и демографију

Назив :број нових корисника правне помоћи 20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 2.2

Извор верификације :Извештај о раду Фонда за пружање помоћи избеглим,
расељеним и прогнаним лицима

150753600 150

Коментар :Средства су делимично реализована у ПС за здравство, социјалну политику и демографију

2500 ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 09021018ПА

09021018 Подршка у остваривању права на социјалну заштиту и остваривању
породично правне заштите

15.474.706,34 0,00 15.474.706,34

0902 Социјална заштита
Програм (коме
припада)

Функција

Подизање квалитета услуга и уједначавање рада установа социјалне заштитеСврха

Закон о социјалној заштити ("Сл.гласник РС", бр. 24/2011), Породични закон ("Сл.гласник РС", бр. 18/2005 и 72/2012 - др.закон),
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Сл.гласник РС" бр.99/2009 и 67/2012 одлука УС)Покрајинска
скупштинска одлука о програму развоја АпВ 2014-2020 године са акционим планом за реализацију приоритета програма развоја
АпВ 2014-2020 ("Сл.лист АпВ" бр. 13/2014)и законски прописи који регулишу плате и друге расходе за запослене

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Послови другостепеног органа по решењима центара за социјални рад, послови ревизије решења ЦСР, послови надзора над
стручним радом установа социјалне заштите на територији АП Војводине, послови инспекцијског надзора, утврђивање испуњености
услова за почетак рада установа социјалне заштите за смештај корисника, решавање по жалбама против решења органа
старатељства на територији АПВ, надзор над радом и стручним радом органа старатељства на територији АпВ; вршење оснивачких
права, послови давања сагласности на именовање директора ЦСР на територији АпВ, надзор над радом и законитошћу рада,
мишљење -мрежа установа, поступање по жалби на решења инспектора и др.

Опис

НЕ

Да ли реализација
пројекта
подразумева
капитална
улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању
ИПА пројекат?

Обезбеђење квалитетних услуга у систему социјалне и породично правне заштите у функцији остваривања права и заштите интереса
грађана

Циљ 1

Назив :број извршених стручних надзора 20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 1.1

Извор верификације :Извештај о извршеном надзору и и надзору у појединачним
случајевима

220110200 220

Коментар :Средства делимично реализована у ПС за здравство, социјалну политику и демографију

Назив :број извршених инспекцијских надзора 20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 1.2

Извор верификације :записници о извршеном инспекцијском надзору и решења о
налагању мера

804060 80

Коментар :Средства делимично реализована у ПС за здравство, социјалну политику и демографију
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ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,

ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

Подршка грађанима у вези коришћења услуга социјалне заштите и у остваривању права - материјална подршкаЦиљ 2

Назив :број решења по жалбама грађана на решење које доносе центри за социјални
рад

20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 2.1

Извор верификације :извештај о кретању управних предмета 15008601000 1300

Коментар :Средства делимично реализована у ПС за здравство, социјалну политику и демографију

Назив :број решења по жалбама грађана на решење органа старатељства на
територији АПВ

20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 2.2

Извор верификације :извештај о кретању управних предмета односно јединствена
евиденција управних и осталих предмета у писарници покрајинских органа

12060100 130

Коментар :Средства делимично реализована у ПС за здравство, социјалну политику и демографију

2500 ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова

ПРОЈЕКАТ 09024026ПЈ

09024026 Исплата новчане помоћи у складу са законом породицама трагично
настрадалих и повређенима  у Општини Житиште

1.842.121,92 0,00 1.842.121,92

0902 Социјална заштита
Програм (коме
припада)

Функција

Помоћ настрадалим и повређеним у несрећи која се догодила у Општини ЖитиштеСврха

"чл. 34. став 2.  ЗАКОНА О ФИНАНСИРАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн. и 95/2015 - усклађени
дин. изн.) и чл. 110 Закона о социјалној заштити ( "Сл. гласник РС", бр. 24/2011)

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова пренеће средства Општини Житиште која ће
исплатити новчану  помоћ у складу са законом породицама трагично настрадалих и повређенима  у Општине Житиште

Опис

НЕ

Да ли реализација
пројекта
подразумева
капитална
улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању
ИПА пројекат?

Подршка породицама настрадалим и повређеним помоћ у одржању квалитета живљењаЦиљ 1

Назив :Назив: број новчаних помоћи 20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 1.1

Извор верификације : 0250 0

Коментар :-
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ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,

ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

2501 Покрајински завод за социјалну заштиту

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 09021019ПА

09021019 Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити 16.042.909,00 368.489,77 16.411.398,77

0902 Социјална заштита
Програм (коме
припада)

Функција

Унапређивања социјалне заштите, подстицања развоја и обављања истраживачких и стручних послова у области социјалне заштитеСврха

Закон о социјалној заштити ("Сл.гласник РС", бр. 24/2011),  Одлука о оснивању Покрајинског завода за социјалну заштиту
број:022-00708/2005 од 29. децембра 2005. године (''Службени лист АПВ'', број 1/2006)и други законски прописи који регулишу
плате и друге расходе за запослене

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Покрајински завод за социјалну заштиту (ПЗСЗ) 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.

Опис

НЕ

Да ли реализација
пројекта
подразумева
капитална
улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању
ИПА пројекат?

Истраживачко аналитичким радом допринети даљем наставку реформе и развоја система социјалне заштите у АПВЦиљ 1

Назив :Број установа обухваћених извештајем 20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 1.1

Извор верификације :Извештај о реализацији годишњег Акционог плана ПЗСЗ 5151 7

Коментар :Средства делимично реализована у ПС за здравство, социјалну политику и демографију

Назив :Број ЦСР и ЦПСУ обухваћених извештајима 20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 1.2

Извор верификације :Извештај о реализацији годишњег Акционог плана ПЗСЗ 2144 3

Коментар :Средства делимично реализована у ПС за здравство, социјалну политику и демографију

Назив :број извештаја упућених надлежном министарству односно покрајинском
секретаријату

20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 1.3

Извор верификације :Извештај о реализацији годишњег Акционог плана ПЗСЗ 216 3

Коментар :
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ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,

ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

Побољшање квалитета услуга социјалне заштите у АПВ развијањем и применом различитих видова стручне подршке пружаоцима
услуга

Циљ 2

Назив :број одржаних стручних скупова 20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 2.1

Извор верификације :Извештај о реализацији годишњег Акционог плана ПЗСЗ 1146 2

Коментар :

Назив :број индивидуалних консултација 20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 2.2

Извор верификације :Извештај о реализацији годишњег Акционог плана ПЗСЗ 155211 20

Коментар :Средства делимично реализована у ПС за здравство, социјалну политику и демографију

Назив :број обављених стручних посета установама социјалне заштите 20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 2.3

Извор верификације :Извештај о реализацији годишњег Акционог плана ПЗСЗ 10535 15

Коментар :Средства делимично реализована у ПС за здравство, социјалну политику и демографију

Професионални развој актера у систему социјалне заштите јачањем њихових стручних капацитета и компетенцијаЦиљ 3

Назив :укупан број реализованих обука 20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 3.1

Извор верификације :Извештај о реализацији годишњег Акционог плана ПЗСЗ 3115 4

Коментар :Средства делимично реализована у ПС за здравство, социјалну политику и демографију

Назив :број лица обухваћеним реализованим обукама 20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 3.2

Извор верификације :Извештај о реализацији годишњег Акционог плана ПЗСЗ 4010160 60

Коментар :Средства делимично реализована у ПС за здравство, социјалну политику и демографију

Назив :број нових акредитованих програма 20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 3.3

Извор верификације :Извештај о реализацији годишњег Акционог плана ПЗСЗ 412 6

Коментар :Средства делимично реализована у ПС за здравство, социјалну политику и демографију
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ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
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УКУПНА
СРЕДСТВА

2501 Покрајински завод за социјалну заштиту

ПРОЈЕКАТ 09024021ПЈ

09024021 Развој сродничког хранитељства, подељене бриге за децу са сметњама
у развоју и  културно компетентне праксе у социјалном раду

0,00 4.831.258,56 4.831.258,56

0902 Социјална заштита
Програм (коме
припада)

Функција

Унапређење система хранитељства како би функционисао у складу са најбољим интересом детета и развој културно компетентне
праксе

Сврха

Уговор о реализацији пројектаПравни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Израда смерница за сродничко хранитељство и смерница за подељену бригу као и едукација стручних радника за примену тих
смерница

Опис

НЕ

Да ли реализација
пројекта
подразумева
капитална
улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању
ИПА пројекат?

Допринос унапређењу примене, односно даљем развоју сродничког хранитељства на територији Републике Србије.Циљ 1

Назив :Проценат деце на сродничком хранитељству 20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 1.1

Извор верификације :Извештај центара за социјални рад 13312 0

Коментар :Проценат се добија стављањем у однос броја деце на сродничком хранитељству у односу на укупан број деце на
хранитељству
Средства су делимично реализована у ПС за здравство, социјалну политику и демографију

Подршка систему хранитељства у успостављању и развоју хранитељства као подељене бриге за децу са сметњама у развоју.Циљ 2

Назив :Број деце са сметњама у развоју која користе услуге хранитељства као
подељене бриге

20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 2.1

Извор верификације :Извештај центара за социјални рад и Центра за породични
смештај и усвојење Нови Сад

1716029 0

Коментар :Средства су делимично реализована у ПС за здравство, социјалну политику и демографију
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ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,

ПРИМАЊА И
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СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

2501 Покрајински завод за социјалну заштиту

ПРОЈЕКАТ 09024022ПЈ

09024022 Унапређење услуга социјалне заштите и квалитета стручног рада
пружаова услуга на локалном нивоу у Граду Панчеву

0,00 599.378,00 599.378,00

0902 Социјална заштита
Програм (коме
припада)

Функција

Унапређење квалитета услуга  социјалне заштите и квалитета стручног рада пружаоца услуга на локалном нивоу у граду ПанчевуСврха

Уговор о реализацији пројекта 99/2016 од 25.05.2016. односно ИИ-06-020-2/2016-370 од 10.05.2016.Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Мониторинг и евалуација биће реализовани непосредним увидом приликом посета пружаоцима услуга и тематским састанцима са
стручним радницима

Опис

НЕ

Да ли реализација
пројекта
подразумева
капитална
улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању
ИПА пројекат?

Стручна пордшка пружаоцима услуга у граду Панчеву у циљу подизања њихових професионалних компетенцијаЦиљ 1

Назив :Број стручних састанака по пружаоцу услуге 20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 1.1

Извор верификације :Извештаји и записници са састанака 080 0

Коментар :

израда Анализе степена остварености стандарда у складу са Правилником о стандардимаЦиљ 2

Назив :Број урађених извештаја и коначна анализа 20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 2.1

Извор верификације :Коначни извештаји о реализованом процесу мониторинга и
евалуације-по пружаоцу услуге и синтетизовани извештај

040 0

Коментар :Средства нису реализована у ПС за здравство, социјалну политику и демографију
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ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,

ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

2502 Центар за породични смештај и усвојење - Нови Сад

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 09021020ПА

09021020 Породични смештај и усвојење 15.377.399,32 129.095,52 15.506.494,84

0902 Социјална заштита
Програм (коме
припада)

Функција

Унапређење система социјалне заштите у АПВ кроз пружање услуга породичног смештаја (хранитељства) и усвојења.Сврха

Закон о социјалној заштити ("Сл.гласник РС", бр. 24/2011), Породични закон ("Сл.гласник РС", бр. 18/2005 и 72/2012 - др.закон и
6/2015)Уредба о мрежи установа социјалне заштите ("Сл.гласник РС" бр. 16/2012 и 12/2013) и Одлука Владе Аутономне Покрајине
Војводине о оснивању Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад("Службени лист АПВ", број 6/2014)и други законски
прописи који регулишу плате и друге расходе за запослене

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

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.

Опис

НЕ

Да ли реализација
пројекта
подразумева
капитална
улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању
ИПА пројекат?

Повећање броја пружаоца услуге породичног смештаја у Јужнобачком, Сремском и Средњобанатском управном округуЦиљ 1

Назив :број породица пружаоца услуге породичног смештаја који су прошли обуку
и селекцију

20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 1.1

Извор верификације :Извештај о раду Центра за породични смештај и усвојење
Нови Сад

897558571 936

Коментар :Средства су делимично реализована у ПС за здравство, социјалну политику и демографију

Назив :број лица корисника услуге породичног смештаја 20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 1.2

Извор верификације :Извештај о раду Центра за породични смештај и усвојење
Нови Сад

12868001118 1342

Коментар :Предвиђа се повећање броја деце, одраслих и старих лица који су корисници услуге породичног смештаја за 10% у 2016.
години, 15 % у 2017. години и за 20 % у 2018. години у односу на базну годину
Средства су делимично реализована у ПС за здравство, социјалну политику и демографију

Подршка пружаоцима услуге породичног смештајаЦиљ 2

Назив :Број остварених контаката са пружаоцима услуге породичног смештаја 20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 2.1

Извор верификације :Извештај о раду Центра за породични смештај и усвојење
Нови Сад

1076466969360 11232

Коментар :12 посета пружаоцима услуга породичног смештаја годишње
Средства су делимично реализована у ПС за здравство, социјалну политику и демографију

Назив :Укупан број сати обавезне обуке пружаоцима услуге породичног смештаја 20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 2.2

Извор верификације :Извештај о раду Центра за породични смештај и усвојење
Нови Сад

897055807800 9360

Коментар :(10 сати едукације по породици годишње)
Средства су делимично реализована у ПС за здравство, социјалну политику и демографију
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2502 Центар за породични смештај и усвојење - Нови Сад

ПРОЈЕКАТ 09024023ПЈ

09024023 Саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за
породични смештај и усвојење у 2016. години

0,00 2.344.886,50 2.344.886,50

0902 Социјална заштита
Програм (коме
припада)

Функција

Допринос свеобухватнијем пружању услуга породичног смештаја на територији Града Новог СадаСврха

Одлука о буџету Града Новог Сада за 2016. годину ("Сл. лист Града Новог Сада", број 62/15), Финансијски план прихода и примања
и расхода и издатака Градске управе за социјалну и дечију заштиту за 2016. годину, члан 41. став 2. Одлуке о социјалној заштити
Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада, бр. 38/11 и 10/12), глава ВИ. тачка 3. подтачка 3.7. и глава ВИИИ. Програма
унапређења социјалне заштите Града Новог Сада у 2016. години ("Сл. Града Новог Сада", бр. 11/16)

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Пројекат је усмерен ка развоју свеобухватнијих  услуга породичног смештаја на територији града Новог Сада. У себи садржи три
групе активности које се међусобно допуњују и као целина доприносе развоју услуге хранитељства. Прву групу чине активности
усмерене на оснаживање деце и младих који су смештени у хранитељске породице. Овде је предвиђено спровођење саветодавно
терапијских и социјално едукативних услуга за децу на хранитељству. Другу, централну групу чине активности усмерене на
подизање компетенција биолошких и хранитељских породица за подршку деце или одраслих за пружање квалитетније  бриге, а то
су: Едукација биолошких породица деце која су на хранитељству, едукација хранитеља, јачање међусобне подршке хранитеља,
израда програма едукације хранитељства за одрасле. Коначно, трећу групу активности чине оне које су усмерене на јачање
компетенција професионалаца у ЦПСУ НС и професионалаца који су у непосредном контакту са децом на хранитељству. У овој
групи, активности су: јачање компетенција професионалаца у Центру за породични смештај и усвојење Нови Сад, сензитизација
система подршке породичном смештају – јачање компетенција професионалаца који су у непосредном контакту са децом на
хранитељству.

Опис

НЕ

Да ли реализација
пројекта
подразумева
капитална
улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању
ИПА пројекат?

Оснаживање деце и младих смештених у хранитељске породице.Циљ 1

Назив :број радионица за децу на хранитељству 20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 1.1

Извор верификације :Листа присуства, фотографије, извештаји 030 0

Коментар :3 радионице за 100  деце на хранитељству која ће проћи едуакције са циљем њиховог оснаживања

Подизање компетенција биолошких и хранитељских породица за подршку деце или одраслих за пружање квалитетније  бриге.Циљ 2

Назив :број радионица за хранитељске и биолошке породице 20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 2.1

Извор верификације :Листа присуства, фотографије, извештаји 0120 0

Коментар :12 радионица за 100 породица које ће проћи едукације са циљем подизања компетенција за подршку деци
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ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,

ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

Јачање компетенција професионалаца у ЦПСУ НС и професионалаца који су у непосредном контакту са децом на породичном
смештају.

Циљ 3

Назив :број округлих столова 20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 3.1

Извор верификације :Листа присуства, фотографије, извештаји 050 0

Коментар :5 округлих столова за 50 професионалаца на чијим компетенцијама ће се радити

Назив :број обука стручних радника у центру 20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 3.2

Извор верификације :извештаји о реализацији обуке, сертификати и др. 080 0

Коментар :8 обука за 8 стручних радника запослених у центру

2502 Центар за породични смештај и усвојење - Нови Сад

ПРОЈЕКАТ 09024027ПЈ

09024027 Јачање капацитета и промоција Центра за породични смештај и
усвојење Нови Сад

0,00 260.000,00 260.000,00

0902 Социјална заштита
Програм (коме
припада)

Функција

Промоција породичног смештаја, као облика заштита деце без адекватног родитељског старањаСврха

Писмо о намерама ИНИЦЕФ-а да подржи рад ЦПСУ НСПравни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

центар yа породични смештај и усвојење израдио је Стратешки план за период 2016-2018. год., ради дефинисања стратешког оквира,
промоције породичног смештаја, остваривања боље комуникације са партнерима и заинтересованим странам, дефинисања јасне
мисије и визије Центра и креирања јасних смерница за будући рад. УНИЦЕФ покрива тршкове припреме за штампу и дизајн
стратешког плана , штампу и дистрибуцију стратешког плана као и организацију 3 промотивна догађаја.

Опис

НЕ

Да ли реализација
пројекта
подразумева
капитална
улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању
ИПА пројекат?

Циљ 1

Назив : 20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 1.1

Извор верификације :

Коментар :
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ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,

ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

0903 Породично-правна заштита грађана 366.404.532,60 0,00 366.404.532,60

2500 ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова 366.404.532,60 0,00 366.404.532,60

Породично-правна заштита грађанаНазив

09 Социјална заштитаСектор

Демографски развој - пораст наталитета у АПВ кроз подстицај за рађање децеСврха

Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине("Службени гласник РС ", бр.ј: 99/09 и 67/12 - Одлука Уставног
суда Републике Србије); Закон о финансијској подршци породици са децом ("Сл.гласник РС" бр.16/2002,115/2005 и 107/2009);
Стратегија подстицања рађања ( "Сл.гласник РС" бр. 13/2008); Покрајинска скупштинска одлука о програму развоја АпВ 2014-2020
године са акционим планом за реализацију приоритета програма развоја АпВ 2014-2020 ("Сл.лист АпВ" бр. 13/20); Одлука о
доношењу програма демографског развоја Аутономне покрајине Војводине са мерама за његово спровођење ("Службени лист АПВ"
бр. 3/05); Статут Аутономне покрајине Војводине ("Службени лист АПВ" бр. 20/2014);   Одлука о остваривању новчане помоћи
породици у којој се роди треће дете ("Сл.лист АПВ" бр. 4/2013) и Покрајинска скупштинска одлука о праву на суфинансирање
трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете ("Сл. лист АпВ" бр. 42/2004)и законски
прописи који регулишу плате и друге расходе за запослене

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Програмом демографског развоја дефинише се целовита и кохерентна политика АПВ према фертилитету становништва односно
финансирају се мере којима би се зауставили односно успорили процеси недовољног рађања, негативаног природног прираштаја,
депопулације, пораст удела старих лица у структури становништва и све раширенији самачки живот на територији АПВ,

Опис

Подстицање демографског развоја у Аутономној покрајини ВојводиниЦиљ 1

Назив :број новорођене деце као треће у у породици којима је обезбеђена новчана
помоћ од стране Секретаријата

20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 1.1

Извор верификације :број решења о утврђивању права на новчану помоћ
породицана у којима се роди треће дете које доносе органи управе у општинама
односно градовима и које достављају Секретаријату на исплату

22008001900 2500

Коментар :Средства делимично реализована у Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну политику и демографију

Борба против стерилитетаЦиљ 2

Назив :број деце рођене путем БМПО које је финансијски потпомогнуто
средствима буџета АПВ

20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 2.1

Извор верификације :Извештај Секретаријата о исходу и успешности БМПО о
броју порођаја

40157 50

Коментар :Поступак суфинансирања БМПО утврђен је Правилником о ближим условима, критеријумима, начину и поступку
остваривања права на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете
("Сл. лист АПВ" бр. 48/2014)
Средства делимично реализована у Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну политику и демографију
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ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,

ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

2500 ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 09031005ПА

09031005 Подршка породицама за подстицање рађања 355.740.012,00 0,00 355.740.012,00

0903 Породично-правна заштита грађана
Програм (коме
припада)

Функција

Подстицај за ново рађање кроз финансијску подршку породицама са децомСврха

Покрајинска скупштинска одлука о програму развоја АпВ 2014-2020 године са акционим планом за реализацију приоритета
програма развоја АпВ 2014-2020 ("Сл.лист АпВ" бр. 13/2014)Одлука о доношењу програма демографског развоја Аутономне
покрајине Војводине са мерама за његово спровођење ("Службени лист АПВ" , бр. 3/05);Одлука о остваривању новчане помоћи
породици у којој се роди треће дете ("Сл.лист АПВ" бр. 4/2013) и Покрајинска скупштинска одлука о праву на суфинансирање
трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете ("Сл. лист АпВ" бр. 42/2014)

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

На основу расписаног огласа породица односно брачни пар који испуњава прописане услове и којима се одобрава финансијска
подршка (новчана помоћ породицама у којима се роди треће дете, финансијска подршка породицама које имају једно дете да у
ситуацији секундарног стерилитета кроз вантелесну оплодњу покушају да добију друго , треће и свако следеће дете).

Опис

НЕ

Да ли реализација
пројекта
подразумева
капитална
улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању
ИПА пројекат?

Повећање броја деце као треће рођених  у породициЦиљ 1

Назив :број новорођене деце као треће у породици 20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 1.1

Извор верификације :број решења о праву на новчану помоћ породици у којој се
роди треће дете донетих од стране општинских односно градских управа и
прослеђених Секретаријату на исплату орава

22008001900 2500

Коментар :Утрошено 61% средстава у ПС за здравство, социјалну политику и демографију

Повећање броја новорођене децеЦиљ 2

Назив :проценат успешности поступка за биомедицински потпомогнуто оплођење 20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 2.1

Извор верификације :Извештај о реализацији Покрајинске скупштинске одлуке о
праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за
друго треће и свако наредно дете

251010 30

Коментар :Проценат се утврђује тако што се ставља у однос број породица којима је одобрена финансијска помоћ за реализацију
поступка БМПО и броја рођене деце након спроведеног поступка БМПО
Утрошено 61% планираних средстава у ПС за здравство, социјалну политику и демографију

Назив :број породица којима су одобрена средства за поступак БМПО 20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 2.2

Извор верификације :број решења о утврђивању права на суфинансирање трошкова
за БМПО

1204578 150

Коментар :Утрошено 50% планираних средстава у ПС за здравство, социјалну политику и демографију
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ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,

ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

2500 ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 09031006ПА

09031006 Подршка удружењима грађана за подршку друштвене бриге о деци и
популаризацију пронаталитетне политике

100.000,00 0,00 100.000,00

0903 Породично-правна заштита грађана
Програм (коме
припада)

Функција

популаризација пронаталитетне политикеСврха

Закон о удружењима ("Сл.гласник РС", бр. 51/2009 и 99/2011 - др.закон)Покрајинска скупштинска одлука о програму развоја АпВ
2014-2020 године са акционим планом за реализацију пприоритета програма развоја АпВ 2014-2020 ("Сл.лист АпВ" бр. 13/2014)

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

На основу јавног конкурса додељују се средства удружењима грађана за финансијску подршку пројекатима у области унапређења
друштвене бриге о деци и демографије

Опис

НЕ

Да ли реализација
пројекта
подразумева
капитална
улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању
ИПА пројекат?

Унапређење друштвене бриге о деци и популаризација пронаталитетне политикеЦиљ 1

Назив :број одобрених пројеката удружењима грађана за реализацију пројеката
намењених друштвеној бризи о деци и популаризацији пронаталитетне политике

20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 1.1

Извор верификације :Решење о расподели средстава за суфинансирање односно
финансирање пројеката удружења грађана у области друштвене бриге о деци и
популаризације пронаталитетне политике

1307 15

Коментар :Средства су у потпуности реализована у ПС за здравствп, социјалну политику и демографију
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ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,

ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

2500 ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 09031007ПА

09031007 Администрација, управљање и надзор 10.564.520,60 0,00 10.564.520,60

0903 Породично-правна заштита грађана
Програм (коме
припада)

Функција

Стварање неопходних услова и подршка у реализацији и спровођењу свих планираних програмских активности СекретаријатаСврха

Закон радним односима у државним органима (Сл.гласник РС" бр. 48/91, 66/91, 39/2002 и 23/2013-одлука УС), Закон о привременом
уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава
("Сл.гл.РС" 116/2014); Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Сл. гласник РС" бр. 34/2001, 92/2011, 10/2013,
55/2013 и 99/2014); Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи ("Сл.лист АпВ" бр 37/2014); Закон о слободном
приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС" бр. 120/04, 54/07, 104/09, и 36/010) Закон о управним споровима ("Сл.
гласник РС" бр. 111/09); Закон о буџетском систему ("Сл. глсаник РС " бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка
и 108/13), Покрајинска скупштинска одлука о програму развоја АпВ 2014-2020 године са акционим планом за реализацију
пприоритета програма развоја АпВ 2014-2020 ("Сл.лист АпВ" бр. 13/2014), Закон о финансијској подршци породици са децом ("Сл.
гласник РС" бр. 16/02, 115/05, 107/09), Закон о социјалној заштити ("Сл.гласник РС", бр. 24/2011), Закон о утврђивању надлежности
Аутономне покрајине Војводине ("Сл.гласник РС" бр.99/2009 и 67/2012 одлука УС) члан 35. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи («Службени лист АПВ», број 37/14) и др. релевантни прописи за функционисање Секретаријата, планирање и
и спровођење приограмских активности Секретаријата

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Нормативно-правни послови, опште правни послови у области радних односа, стручно оперативни послови у оквиру делокруга рада
Секретаријата, поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја, припрема израда аналитичких и других
материјала за потребе покрајинске владе, Скупштине АпВ и њихових радних тела, израда Информатора о раду и извештаја за
повереника за информације од јавног значаја и заштита података личности, израда и вођење евиденције за запослене као и
финансијски послови (планирање, извршење и извештавање о извршењу буџетских и других средстава) и други послови неопходни
за несметан рад рад Секретаријата.
Поред наведених послова, решава у другом степену по жалби на првостепена решења општинске, односно градске управе на
територији АПВ и врши надзор над радом наведених органа у вршењу поверених послова државне управе у области финансијске
подршке породици са децом

Опис

НЕ

Да ли реализација
пројекта
подразумева
капитална
улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању
ИПА пројекат?

Подршка породици са децом вршењем управно надзорних пословаЦиљ 1

Назив :број решења по жалбама грађана по решењу општинских односно градских
органа управе у области финансијске подршке породица са децом

20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 1.1

Извор верификације :извештаји о кретању управних предмета 250110200 250

Коментар :Утрошено 50% планираних средстава у ПС за здравство, социјалну политику и демографију
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ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,

ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

0904 Борачко-инвалидска заштита 6.846.932,11 0,00 6.846.932,11

2500 ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова 6.846.932,11 0,00 6.846.932,11

Борачко-инвалидска заштитаНазив

09 Социјална заштитаСектор

Очување и унапређење заштите права корисника борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида ратаСврха

Закон о основним правима бораца,војних инвалида и породица палих бораца("Службени лист СРЈ "бр.24/98) Закон о правима
бораца, војних инвалида и чланова њихових породица("Службени гласник СРС" бр.54/89)Закон о правима бораца и војних
инвалида("Службени лист САПВ" бр.37/90 пречишћен текст)Закон о правима цивилних инвалида рата("Службени гласник РС"
бр.52/96)Закон о удружењима ("Сл.гласник РС", бр. 51/2009 и 99/2011 - др.закон) Стратегија унапређења положаја особа са
инвалидитетом у РС("СЛ.гласник РС" бр. 1/2007)Уредба о праву на месечно новчано примање за време незапослености ратних
војних инвалида од В до X групе("Службени гласник РС" бр.42/06) Уредба о престанку важења одређених уредби у области борачко
инвалидске заштите(Службени гласник РС" бр.35/06) Уредба о начину остваривања права припадника Југословенске војске у
отаџбини и Равногорског покрета у области борачко инвалидске заштите( "Службени гласник РС" бр.51/05)и законски прописи који
регулишу плате и друге расходе за запослене

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Вођење управног поступка и спровођење осталих радњи и активности у циљу побољшања положаја по питању остваривања права
корисника борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата . Подршка удружењима у области борачко инвалидске
заштите у циљу побољшања положаја корисника.

Опис

Успостављање ефикасније заштите корисника борачко инвалидске заштитеЦиљ 1

Назив :број донетих решења за остваривање права 20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 1.1

Извор верификације :извештај о кретању управних предмета 280014002600 2800

Коментар :Средства делимично реализована у ПС за здравство, социјалну политику и демографију

Назив :Проценат донетих решења у законском року у односу на укупан број
корисника

20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 1.2

Извор верификације :извештај о кретању управних предмета 281425 30

Коментар :Средства делимично реализована у ПС за здравство, социјалну политику и демографију

Назив :број корисника борачко инвалидске заштите 20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 1.3

Извор верификације :Извештај општинских служби и листинг корисника
поштанске штедионице

10000550011000 9800

Коментар :Средства делимично реализована у ПС за здравство, социјалну политику и демографију

Унапређење положаја корисника у области борачко инвалидске заштите кроз подршку удружењима грађанаЦиљ 2

Назив :проценат одобрених пројеката у односу на број предлога пројеката
удружења грађана у области борачко инвалидске заштитте

20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 2.1

Извор верификације :конкурсна документација 80070 80

Коментар :Средства  реализована у ПС за здравство, социјалну политику и демографију

Назив :број спроведених активности у оквиру подршке корисницима борачко
инвалидске заштите преко удружења грађана чији делокруг рада се односи на ову
област

20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 2.2

Извор верификације :Пружање помоћи удружењима у циљу побољшања положаја
чланова удружења и давање стручних мишљења за остваривање нових права

301010 35

Коментар :Средства делимично реализована у ПС за здравство, социјалну политику и демографију
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ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,

ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

2500 ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 09041003ПА

09041003 Подршка остваривању права корисника борачко инвалидске заштите
и заштите цивилних инвалида рата

6.596.932,11 0,00 6.596.932,11

0904 Борачко-инвалидска заштита
Програм (коме
припада)

Функција

Остваривање права утврђених прописима из области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата.Контрола
наменског трошења средстава и плаћања доспелих обавеза са подрачуна.

Сврха

Закон о основним правима бораца,војних инвалида и породица палих бораца("Службени лист СРЈ "бр.24/98) Закон о правима
бораца, војних инвалида и чланова њихових породица("Службени гласник СРС" бр.54/89)Закон о правима бораца и војних
инвалида("Службени лист САПВ" бр.37/90 пречишћен текст)Закон о правима цивилних инвалида рата("Службени гласник РС"
бр.52/96)Закон о удружењима ("Сл.гласник РС", бр. 51/2009 и 99/2011 - др.закон) Стратегија унапређења положаја особа са
инвалидитетом у РС("СЛ.гласник РС" бр. 1/2007)Уредба о праву на месечно новчано примање за време незапослености ратних
војних инвалида од В до X групе("Службени гласник РС" бр.42/06) Уредба о престанку важења одређених уредби у области борачко
инвалидске заштите(Службени гласник РС" бр.35/06) Уредба о начину остваривања права припадника Југословенске војске у
отаџбини и Равногорског покрета у области борачко инвалидске заштите( "Службени гласник РС" бр.51/05)и законски прописи који
регулишу плате и друге расходе за запослене

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Обезбеђење функционисања борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата кроз вођење другостепеног поступка и
ревизију и надзор над радом првостепених органа у области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата.
Контрола наменског трошења средстава.

Опис

НЕ

Да ли реализација
пројекта
подразумева
капитална
улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању
ИПА пројекат?

Повећање ефикасности у управном решавањуЦиљ 1

Назив :број донетих решења у законском року 20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 1.1

Извор верификације :Извештај о кретању управних предмета 290014002700 3000

Коментар :

Назив :проценат донетих решења у законском року у односу на укупан број
корисника

20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 1.2

Извор верификације :Извештај о кретању управних предмета и извештај о броју
корисника права борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата

271024 28

Коментар :

72



ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,

ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

2500 ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 09041004ПА

09041004 Подршка удружењима и невладиним организацијама у области
борачко-инвалидске заштите

250.000,00 0,00 250.000,00

0904 Борачко-инвалидска заштита
Програм (коме
припада)

Функција

Психосоцијалне рехабилитације бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и породица палих бораца и неговање традицијаСврха

1)Закон о финансирању удружења бораца народноослободилачких ратова Србије (Сл. гласник РС бр. 21/90), 2) Закон о удружењима
("Сл.гласник РС" бр. 51/09)Покрајинска скупштинска одлука о програму развоја АпВ 2014-2020 године са акционим планом за
реализацију пприоритета програма развоја АпВ 2014-2020 ("Сл.лист АпВ" бр. 13/2014)

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Финансијска подршка пројектима удружења са различитим програмима, интересовањима и активностим везаним за категорије
бораца-ветерана, војних инвалида, односно њихових породица као и поштовала српске традиције, а на основу спроведеног јавног
конкурса.

Опис

НЕ

Да ли реализација
пројекта
подразумева
капитална
улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању
ИПА пројекат?

Унапређење квалитета живота корисника борачко инвалидске заштите путем обезбеђивања адекватних мера и активностиЦиљ 1

Назив :број одобрених пројеката удружењима грађана за подршку квалитету
живота бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и породица палих бораца

20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 1.1

Извор верификације :конкурсна документација 18013 20

Коментар :Средства реализована у ПС за здравство, социјалну политикуи демографију

Назив :број корисника услуга које се пружају у оквиру одобрених пројеката
удружењима грађана чији делокруг рада се односи на борачко инвалидску заштиту

20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 1.2

Извор верификације :извештаји о реализацији пројеката 6500500 700

Коментар :Средства реализована у ПС за здравство, социјалну политикуи демографију

Шира популаризација значајних историјских догађаја кроз активнисти удружења грађанаЦиљ 2

Назив :број пројеката који су одобрени удружењима грађана у циљу обележавања
значајних историјских датум

20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 2.1

Извор верификације :извештај о реализацији пројекта 603 7

Коментар :Средства реализована у ПС за здравство, социјалну политикуи демографију
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ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,

ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода 41.463.419,99 0,00 41.463.419,99

2500 ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова 41.463.419,99 0,00 41.463.419,99

Унапређење и заштита људских и мањинских права и слободаНазив

10 Људска права и грађанско друштвоСектор

Побољшање положаја жена, унапређивање родне равнорпавности и интеграција Рома и Ромкиња у друштвене токовеСврха

Члан 14 и 15 Устава Републике Србије (,,Сл. гласник РС”, бр. 98/2006 ), Члан 2, члан 3 Закона о равноправности полова (,,Сл.
гласник РС”, бр. 104/2009), Члан 2, 20, 24 Закона о забрани дискриминације (,,Сл. гласник РС”, бр. 22/2009), Национална стратегија
за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и у партнерским односима (,,Сл. гласник РС”, бр. 27/2011), Стратегија
превенције и заштите од дискриминације (,,Сл. гласник РС”, бр. 60/2013), Стратегија за унапређивање положаја Рома ("Службени
гласник Републике Србије" број 27/09),  Статут Аутономне покрајине Војводине  („Сл. лист АП Војводине”, бр. 20/2014, члан 8 и
члан 31), Покрајинска скупштинска одлука о равноправности полова (,,Сл. лист АП Војводине”, бр. 14/2004 и 18/2009 – промена
назива акта); Одлука о установљењу годишњег признања у области равноправности полова (,,Сл. лист АП Војводине”, бр. 4/2005),
Члан 4, 9, 12 и 64 Закона о основном образовању и васпитању (’’Службени гласник Републике Србије’’ број 55/2013); Члан 4 Закона
о заштити права и слобода националних мањина ("Сл. лист СРЈ" број 11/2002, "Сл. лист СЦГ" број 1/2003 - - Уставна повеља и 
"Службени гласник РС", бр. 72/2009 -др. закон и 97/2013- одлука УС), Одлука о оснивању Канцеларије за инклузију Рома
(’Службени лист АПВ’, број 8/2006), Статут Канцеларије за инклузију Рома (’Службени лист АП Војводине’ број 8/2006)Одлука о
оснивању Покрајинског завода за равноправност (Сл. Лист АП Војводине, бр. 14/04 и бр. 3/06) и Статут Покрајинско

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

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.

Опис

Унапређивање родне равноправности у АП ВојводиниЦиљ 1

Назив :Број подржаних пројеката у области родне равноправности 20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 1.1

Извор верификације :Извештај Покрајински секретаријат и Покрајински завод за
равноправност полова

10369114 103

Коментар :Базна вредност 2013.

Назив :Број спроведених активности са циљем промовисања родне равноправности 20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 1.2

Извор верификације :Покрајински секретаријат и Покрајински завод за
равноправност полова

10610 12

Коментар :Базна вредност 2013.

Назив :Број спроведених активности на заштити жена од насиља у партнерском и
породичном контексту

20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 1.3

Извор верификације :Извештај о реализацији спроведених активности 786968 78

Коментар :Базна вредност 2013.

Унапређивање социјалне инклузије Рома и Ромкиња  на територији АП ВовјодинеЦиљ 2

Назив :Број институција и организација укључених у програме инклузије Рома 20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 2.1

Извор верификације :База секретаријата и Канцеларија за инклузију Рома 34010 43

Коментар :Базна вредност 2014.
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Назив :Број Рома и  Ромкиња обухваћених мерама  подршке за образовање 20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 2.2

Извор верификације :База Канцеларије за инклузију Рома 90104 9

Коментар :Базна вредност 2014.

Назив :Број подржаних пројеката са циљем унапређења учешћа Ромкиња и Рома у
процесима одлучивања

20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 2.3

Извор верификације :База секретаријата и Канцеларија за инклузију Рома 39033 45

Коментар :Базна вредност 2014.

2500 ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 10011014ПА

10011014 Афирмација родне равноправности 5.945.000,00 0,00 5.945.000,00

1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Програм (коме
припада)

Функција

Повећан значај који се придаје родној ранвоправности у ВојводиниСврха

Члан 14 и 15 Устава Републике Србије (,,Сл. гласник РС”, бр. 98/2006 ), Члан 2, члан 3 Закона о равноправности полова (,,Сл.
гласник РС”, бр. 104/2009), Члан 2, 20, 24 Закона о забрани дискриминације (,,Сл. гласник РС”, бр. 22/2009), Национална стратегија
за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности (,,Сл. гласник РС”, бр. 15/2009), Национална стратегија за
спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и у партнерским односима (,,Сл. гласник РС”, бр. 27/2011), Стратегија
превенције и заштите од дискриминације (,,Сл. гласник РС”, бр. 60/2013), Статут Аутономне покрајине Војводине  („Сл. лист АП
Војводине”, бр. 20/2014, члан 8 и члан 31)Покрајинска скупштинска одлука о равноправности полова (,,Сл. лист АП Војводине”, бр.
14/2004 и 18/2009 – промена назива акта); Декларација о равноправности полова (,,Сл. лист АП Војводине”, бр. 14/2004 и 18/2009 –
промена назива акта), Одлука о установљењу годишњег признања у области равноправности полова (,,Сл. лист АП Војводине”, бр.
4/2005)

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

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

Опис

НЕ

Да ли реализација
пројекта
подразумева
капитална
улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању
ИПА пројекат?

Унапређивање информисаности доносиоца одлука о родној равноправности видљивости појединаца/ки и организација које
промовишу родну равноправност

Циљ 1

Назив :Број додељених Годишњих признања у области равнорпавности полова 20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 1.1

Извор верификације :додељени сертификати 222 2

Коментар :Базна вредност 2013.

Назив :Број одштампаних и дистрибуираних Женских роковника 20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 1.2

Извор верификације :Покрајински секретаријат 200020002000 2000

Коментар :Базна вредност 2013.
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Унапређивање информисаност доносиоца одлука о родној равноправностиЦиљ 2

Назив :Број одштампаних и дистрибуираних Женских роковника 20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 2.1

Извор верификације :Покрајински секретаријат 200020002000 0

Коментар :Базна вредност 2013.

2500 ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 10011015ПА

10011015 Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне
активности у области равноправности полова

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00

1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Програм (коме
припада)

Функција

Унапређена политика једнаких могућности и развој стручног рада и праћења стања у области родне равноправности у АП ВојводиниСврха

Члан 14 и 15 Устава Републике Србије (,,Сл. гласник РС”, бр. 98/2006 ), Члан 2, члан 3 Закона о равноправности полова (,,Сл.
гласник РС”, бр. 104/2009), Члан 2, 20 Закона о забрани дискриминације (,,Сл. гласник РС”, бр. 22/2009),, Декларација и Одлука АП
Војводине о равноправности полова, (Сл. лист АПВ број 14/2004 ), Закон о забрани дискриминације (Сл. гласник РС бр. 22/2009,
члан 2 и 20), Стратегија за смањење сиромаштва, Национална стратегија за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици
и у партнерским односима (Сл. гласник број 27/2011), Закон о потврђивању Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против
насиља над женама и насиља у породици („Сл. гласник РС – међународни уговори”, бр. 12/2013), Програм  за заштиту жена од
насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини, Миленијумски развојни циљеви (Сл. гласник бр 101/06), Одлука о
оснивању Покрајинског завода за равноправност (Сл. Лист АП Војводине, бр. 14/04 и бр. 3/06) и Статут Покрајинског завода за
равноправност полова.

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Програмска активност обухвата спровођење истраживања  свих облика насиља према женама у породици и партнерским односима у
АПВ, обуке за подизање предузетничких потенцијала жена, промотивне догађаје женског стваралаштва и објављивање публикација
у области родне равноправности по едицијама

Опис

НЕ

Да ли реализација
пројекта
подразумева
капитална
улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању
ИПА пројекат?

Унапређивање информисаности о родној равноправности и облицима и распрострањености насиља над женама у породици и
партнерским односима у АПВ

Циљ 1

Назив :Медијски допринос родно-осетљивом извештавању и информисању јавног
мњења о насиљу над женама

20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 1.1

Извор верификације :Завод за равноправност полова 500500300 500

Коментар :Број емитованих родно-осетљивих садржаја и дистрибуираног пропагандног материјала о феномену насиља над женама и
мерама заштите

Назив :Број промотивног садржаја и литературе о родној равноправности 20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 1.2

Извор верификације :Завод за равноправност полова 150015001500 1500

Коментар :Број жена и мушкараца који промовишу стваралаштво и допринос жена родној равноправности
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Унапређивање економског положаја жена и мушкараца за живот на селуЦиљ 2

Назив :Обуке за повећање нивоа знања о предузетништву 20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 2.1

Извор верификације :Завод за равноправност полова 200137200 200

Коментар :Број жена и мушкараца који ће похађати обуке за органску пољопривредну производњу

Назив :Подстицање брачних парова за живот на селу 20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 2.2

Извор верификације :Завод за равноправност полова 5000500 500

Коментар :Број жена и мушкараца који конкуришу за средства за куповину кућа са окућницом у Војводини

2500 ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 10011016ПА

10011016 Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ 9.093.000,00 0,00 9.093.000,00

1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Програм (коме
припада)

Функција

Интеграција Рома и Ромкиња у друштвене токовеСврха

Члан 14 и 15 Устава Републике Србије (,,Сл. гласник РС”, бр. 98/2006 ), Члан 2, 20, 24 Закона о забрани дискриминације (,,Сл.
гласник РС”, бр. 22/2009), Члан 4 Закона о заштити права и слобода националних мањина (""Службени гласник РС"", бр.
72/2009-др. закон и 97/2013- одлука УС), Члан 43 Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (пречишћен текст
’’Службени лист АПВ’’, број 37/2014 ); Стратегија за унапређивање положаја Рома (’’Службени гласник Републике Србије’’ број
27/09); Одлука о оснивању Канцеларије за инклузију Рома (’’Службени лист АПВ’’, број 17/91), Статут Канцеларије за инклузију
Рома (’’Службени лист АП Војводине’’, број 8/2006)

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Стипендирање студената и студенткиња ромске националности,реализација ЛАП-ова за Роме у ЈЛС у АПВ у области
становања,реализација Стратешког плана 2014-2017 Канцеларије за инклузију Рома, посете Европсим институцијама ради
представљања рада Канцеларије за инклузију Рома,  одржавање семинара за координаторе и НВО,издавање публикација "Декада
Рома у АП Војводини" и  друге активности од интереса за реализацију приоритетних области Декаде као што су образовање,
запошљавање, становање и здравље Рома, који би имали за циљ побољшање положаја Рома и Ромкиња  у Покрајини. Активност
подшке ромским непрофитним организацијама/удружењима грађана удружења којима се афирмише учешће Рома и Ромкиња у
процесима одлучивања на свим нивоима.

Опис

НЕ

Да ли реализација
пројекта
подразумева
капитална
улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању
ИПА пројекат?

Унапређени капацитети инсититуција и организација које се баве побољшањем положаја Рома и РомкињаЦиљ 1

Назив :Број реализованих ЛАП-ова за Роме у ЈЛС у АПВ области становања 20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 1.1

Извор верификације :Покрајински секретаријат 400 5

Коментар :Нема базне вредности
Средства реализована у ПС за привреду

Назив :Број институција и организација у којима је реализован Стратешки план
2014-2017 Канцеларије за инклузију Рома

20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 1.2

Извор верификације :Канцеларија за инклузију Рома 730 10

Коментар :Нема базне вредности
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,

ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

Назив :Број посета европским институцијама и организацијама са циљем
представљања рада Канцеларије за инклузију Рома

20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 1.3

Извор верификације :Канцеларија за инклузију Рома 312 3

Коментар :Базна вредност 2014.

Унапређење образовне структуре Рома и Ромкиња  у АПВЦиљ 2

Назив :Родни индикатор број стипендираних студенткиња ромске националности 20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 2.1

Извор верификације :Канцеларија за инклузију Рома 18516 0

Коментар :Стипендија Канцеларије за инклузију Рома.Базна вредност 2014.

Назив :Родни индикатор број стипендираних студената  ромске националности 20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 2.2

Извор верификације :Канцеларија за инклузију Рома 1038 12

Коментар :Стипендија Канцеларије за инклузију Рома. Базна вредност 2014.

Назив :Број издатих публикација "Декада Рома у АП Војводини". 20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 2.3

Извор верификације :Канцеларија за инклузију Рома. 4211 4

Коментар :4 броја годишње, тираж 1000 ком. Базна вредност 2014.

Унапређено учешће Рома и Ромкиња у процесима одлучивања и остваривања принципа равноправности полова у ромској заједнициЦиљ 3

Назив :Број одржаних семинара и едукација за кординаторе/ке и НВО 20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 3.1

Извор верификације :Канцеларија за инклузију Рома 413 5

Коментар :Базна вредност 2014.

Назив :Број подржаних ромских  непрофитних организација ради учешћа у
процесима доношења одлука у локалној заједници

20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 3.2

Извор верификације :Покрајински секретаријат. 35030 40

Коментар :Базна вредност 2014.

Назив :Број одржаних конференција поводом обележавања 10 година рада
Канцеларије за инклузију Рома АП Војводине

20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 3.3

Извор верификације :Канцеларија за инклузију Рома 201 2

Коментар :Базна вредност 2014
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ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,

ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

2500 ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 10011017ПА

10011017 Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП
Војводини

12.825.459,79 0,00 12.825.459,79

1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Програм (коме
припада)

Функција

Пружање заштите и подршке за жене жртве насиља у АП ВојводиниСврха

Члан 14 и 15 Устава Републике Србије (,,Сл. гласник РС”, бр. 98/2006 ), Члан 2, члан 3 Закона о равноправности полова (,,Сл.
гласник РС”, бр. 104/2009), Члан 2, 20 Закона о забрани дискриминације (,,Сл. гласник РС”, бр. 22/2009), Национална стратегија за
побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности (,,Сл. гласник РС”, бр. 15/2009),   Национална стратегија за
спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и у партнерским односима (,,Сл. гласник РС”, бр. 27/2011), Статут
Аутономне покрајине Војводине  („Сл. лист АП Војводине”, бр. 20/2014, члан 8 и члан 31), Закон о потврђивању Конвенције Савета
Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици („Сл. гласник РС – међународни уговори”, бр.
12/2013), Покрајинска скупштинска одлука о равноправности полова (,,Сл. лист АП Војводине”, бр. 14/2004 и 18/2009 – промена
назива акта); Декларација о равноправности полова (,,Сл. лист АП Војводине”, бр. 14/2004 и 18/2009 – промена назива акта), 
Програм  за заштиту жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини 2015-2020

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Програмска активност обухвата спровођење конкурса за реализацију програма за економско оснаживање жена са искуством
партнерског или породичног насиља, спровођење мера које се односе на унапређење општих и специјализованих услуга заштите и
подршке за жене жртве насиља у АП Војводини, информисање стручне и опште јавности о мерама која се предузимају у ситуацији
насиља и мере ради унапређења нормативног и стратешког оквира.

Опис

НЕ

Да ли реализација
пројекта
подразумева
капитална
улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању
ИПА пројекат?

Унапређивање економског положаја жена са искуством партнерског и породичног насиљаЦиљ 1

Назив :Број жена запослених кроз конкурс за реализацију програма за економско
оснаживање жена са искуством партнерског или породичног насиља

20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 1.1

Извор верификације :Покрајински секретаријат 1116 0

Коментар :Базна вредност 2014.

Унапређивање капацитета надлежних институција да пружају квалитетне опште и специјализоване услуге заштите и подршке за
жене жртве насиља у АП

Циљ 2

Назив :"Родни индикатор" - број жена који учествују у обукама за  професионалке у
надлежним инситуцијама

20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 2.1

Извор верификације :Покрајински секретаријат 150150250 150

Коментар :Базна вредност 2015.

Назив :"Родни индикатор" -  број мушкараца који учествују у базичним обукама за
професионалце у надлежним инситуцијама

20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 2.2

Извор верификације :Покрајински секретаријат 302015 30

Коментар :Базна вредност 2015.
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ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,

ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

2500 ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 10011018ПА

10011018 Администрација у управљање 7.099.960,20 0,00 7.099.960,20

1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Програм (коме
припада)

Функција

Ефикасно спровођење  програмских активностиСврха

Члан 14. и 15. Устава Републике Србије (,,Сл. гласник РС", бр. 98/2006 ), Члан 2. члан 3. Закона о равноправности полова (,,Сл.
гласник РС", бр. 104/2009), Члан 2. и  20. Закона о забрани дискриминације (,,Сл. гласник РС", бр. 22/2009),  Национална стратегија
за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности (,,Сл. гласник РС", бр. 15/2009),   Национална стратегија за
спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и у партнерским односима (,,Сл. гласник РС", бр. 27/2011), Статут
Аутономне покрајине Војводине  ("Сл. лист АП Војводине", бр. 20/2014, члан 8.  и члан 31. Закона о потврђивању Конвенције
Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици ("Сл. гласник РС" – међународни уговори”,
бр. 12/2013), Покрајинска скупштинска одлука о равноправности полова (,,Сл. лист АП Војводине", бр. 14/2004 и 18/2009 – промена
назива акта; Декларација о равноправности полова (,,Сл. лист АП Војводине", бр. 14/2004 и 18/2009 – промена назива акта), 
Програм  за заштиту жена од насиља у породици и партнерским односима и других облика родно заснованог насиљау АП Војводини
("Службени лист АПВ", бр.54/2014)

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

активности на спровођењу  планираног програма и програмских активности за унапређење и заштиту људских и мањинских праваОпис

НЕ

Да ли реализација
пројекта
подразумева
капитална
улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању
ИПА пројекат?

редовне активностиЦиљ 1

Назив :редовне активности 20172016
Базна

вредност
2018Индикатор 1.1

Извор верификације :Извештај о раду 000 0

Коментар :

УКУПНО ПРОГРАМИ : 500.152.499,68 8.533.108,35 508.685.608,03
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