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На основу члана 2. тачка 3, члана 28., члана 50., а у вези са чланом 41. Закона о буџетском систему1 
и члана 32. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. 
годину („Службени лист АП Војводине“, 69/2016) покрајински секретар за социјалну политику, 
демографију и равноправност полова доноси 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ,  ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ 

ПОЛОВА  ЗА 2017. ГОДИНУ 

I     ПРИХОДИ, ПРИМАЊА  И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2017. годину 
утврђени су укупни приходи и примања Покрајинског секретаријата за социјалну политику, 
демографију и равноправност полова за 2017. годину у оквиру раздела 25  у износу од 
1.026.269.718,08 динара и то из следећих извора: 

1. Приходи из буџета - 01 00,  у буџетској 2016. годину износе 1.021.969.718,08 динара,
2. Социјални доприноси – 03 00 у буџетској 2016. години износе 300.000,00 динара,
3. Донације од међународних организација – 06 00 у буџетској 2017. години износе

4.000.000,00 динара,

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

01 00  Приходи из буџета    973.250.626,45 динара 

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

1. Покрајински завод за социјалну заштиту из следећих извора:

01 00  Приходи из буџета 23.375.581,63 динара   
03 00  Социјални доприноси 300.000,00 динара   
06 00  Донације од међународних организације 4.000.000,00 динара  

УКУПНО:  27.675.581,63 динара   

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

01 00  Приходи из буџета 25.343.510,00 динара 
  УКУПНО:  25.343.510,00 динара   

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

68/15-други закон, 103/2015 и 99/2016 ) 
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II    ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА 
 
Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине за 
2016. годину („Службени лист АП Војводине“, 54/2016) утврђен је распоред расхода и издатака 
Покрајинског секретаријата за социјалну политику,  демографију и равноправност полова  за 
2016. годину у оквиру раздела 25, по следећим функционалним класификацијама: 
 

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

 
 у износу од 1.026.269.718,08 динара динара и приказан је у следећој табели:  
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25 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ,
ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

2500 ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова

Програм 0902 Социјална заштита

Програмска
активност 1014

Развој услуга социјалне заштите-Програм унапређења социјалне заштите у АПВ

090 Социјална заштита некласификована на другом месту

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ

45.000.000,00 45.000.000,00463

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

01 00 20.000.000,00 20.000.000,00Приходи из буџета

4632 Капитални трансфери осталим нивоима
власти

25.000.000,00 25.000.000,00

01 00 25.000.000,00 25.000.000,00Приходи из буџета

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

11.000.000,00 11.000.000,00481

4819 Дотације осталим непрофитним
институцијама

11.000.000,00 11.000.000,00

01 00 11.000.000,00 11.000.000,00Приходи из буџета

56.000.000,00 0,00 56.000.000,00

Извори финансирања за функцију 090

01 00 Приходи из буџета 56.000.000,00 56.000.000,00

Укупно за функцију  090

Укупно за програмску активност 1014 56.000.000,00 0,00 56.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1014

01 00 Приходи из буџета 56.000.000,00 56.000.000,00

Програмска
активност 1015

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

090 Социјална заштита некласификована на другом месту

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

7.000.000,00 7.000.000,00481

4819 Дотације осталим непрофитним
институцијама

7.000.000,00 7.000.000,00

01 00 7.000.000,00 7.000.000,00Приходи из буџета

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00

Извори финансирања за функцију 090

01 00 Приходи из буџета 7.000.000,00 7.000.000,00

Укупно за функцију  090

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

Извори финансирања за програмску активност 1015

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

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

090 Социјална заштита некласификована на другом месту

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

15.000.000,00 15.000.000,00481

4819 Дотације осталим непрофитним
институцијама

15.000.000,00 15.000.000,00

01 00 15.000.000,00 15.000.000,00Приходи из буџета

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

Извори финансирања за функцију 090

01 00 Приходи из буџета 15.000.000,00 15.000.000,00

Укупно за функцију  090

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

Извори финансирања за програмску активност 1016

01 00 Приходи из буџета 15.000.000,00 15.000.000,00

Програмска
активност 1017

Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима

070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 60.000.000,00 60.000.000,00465

4651 Остале текуће дотације и трансфери 22.000.000,00 22.000.000,00

01 00 22.000.000,00 22.000.000,00Приходи из буџета

4652 Остале капиталне дотације и трансфери 38.000.000,00 38.000.000,00

01 00 38.000.000,00 38.000.000,00Приходи из буџета

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00

Извори финансирања за функцију 070

01 00 Приходи из буџета 60.000.000,00 60.000.000,00

Укупно за функцију  070

Укупно за програмску активност 1017 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1017

01 00 Приходи из буџета 60.000.000,00 60.000.000,00

Програмска
активност 1027

Администрација управљање и надзор у области социјалне заштите

090 Социјална заштита некласификована на другом месту

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

11.507.183,14 11.507.183,14411

4111 Плате, додаци и накнаде запослених 11.507.183,14 11.507.183,14

01 00 11.507.183,14 11.507.183,14Приходи из буџета

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА

2.059.785,85 2.059.785,85412

4121 Допринос за пензијско и инвалидско
осигурање

1.380.861,98 1.380.861,98

01 00 1.380.861,98 1.380.861,98Приходи из буџета

4122 Допринос за здравствено осигурање 592.620,00 592.620,00

01 00 592.620,00 592.620,00Приходи из буџета

4123 Допринос за незапосленост 86.303,87 86.303,87

01 00 86.303,87 86.303,87Приходи из буџета
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НАКНАДЕ У НАТУРИ 155.702,25 155.702,25413

4131 Накнаде у натури 155.702,25 155.702,25

01 00 155.702,25 155.702,25Приходи из буџета

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 200.000,00 200.000,00414

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

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 201.000,00 201.000,00415

4151 Накнаде трошкова за запослене 201.000,00 201.000,00

01 00 201.000,00 201.000,00Приходи из буџета

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 1.536.932,71 1.536.932,71465

4651 Остале текуће дотације и трансфери 1.536.932,71 1.536.932,71

01 00 1.536.932,71 1.536.932,71Приходи из буџета

15.660.603,95 0,00 15.660.603,95

Извори финансирања за функцију 090

01 00 Приходи из буџета 15.660.603,95 15.660.603,95

Укупно за функцију  090

Укупно за програмску активност 1027 15.660.603,95 0,00 15.660.603,95

Извори финансирања за програмску активност 1027

01 00 Приходи из буџета 15.660.603,95 15.660.603,95

Укупно за програм Социјална заштита 153.660.603,95 0,00 153.660.603,95

Извори финансирања за програм Социјална заштита

01 00 Приходи из буџета 153.660.603,95 153.660.603,95

Програм 0903 Породично-правна заштита грађана

Програмска
активност 1005

Подршка породицама за подстицање рађања

040 Породица и деца

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
ИЗ БУЏЕТА

633.600.000,00 633.600.000,00472

4723 Накнаде из буџета за децу и породицу 633.600.000,00 633.600.000,00

01 00 633.600.000,00 633.600.000,00Приходи из буџета

633.600.000,00 0,00 633.600.000,00

Извори финансирања за функцију 040

01 00 Приходи из буџета 633.600.000,00 633.600.000,00

Укупно за функцију  040

Укупно за програмску активност 1005 633.600.000,00 0,00 633.600.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1005

01 00 Приходи из буџета 633.600.000,00 633.600.000,00
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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

4.000.000,00 4.000.000,00481

4819 Дотације осталим непрофитним
институцијама

4.000.000,00 4.000.000,00

01 00 4.000.000,00 4.000.000,00Приходи из буџета

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

Извори финансирања за функцију 040

01 00 Приходи из буџета 4.000.000,00 4.000.000,00

Укупно за функцију  040

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

Извори финансирања за програмску активност 1006

01 00 Приходи из буџета 4.000.000,00 4.000.000,00

Програмска
активност 1007

Администрација, управљање и надзор

040 Породица и деца

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

24.432.550,59 24.432.550,59411

4111 Плате, додаци и накнаде запослених 24.432.550,59 24.432.550,59

01 00 24.432.550,59 24.432.550,59Приходи из буџета

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА

4.373.426,56 4.373.426,56412

4121 Допринос за пензијско и инвалидско
осигурање

2.931.906,07 2.931.906,07

01 00 2.931.906,07 2.931.906,07Приходи из буџета

4122 Допринос за здравствено осигурање 1.258.276,36 1.258.276,36

01 00 1.258.276,36 1.258.276,36Приходи из буџета

4123 Допринос за незапосленост 183.244,13 183.244,13

01 00 183.244,13 183.244,13Приходи из буџета

НАКНАДЕ У НАТУРИ 818.000,00 818.000,00413

4131 Накнаде у натури 818.000,00 818.000,00

01 00 818.000,00 818.000,00Приходи из буџета

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 1.200.000,00 1.200.000,00414

4141 Исплата накнада за време одсуствовања с
посла на терет фондова

200.000,00 200.000,00

01 00 200.000,00 200.000,00Приходи из буџета

4143 Отпремнине и помоћи 600.000,00 600.000,00

01 00 600.000,00 600.000,00Приходи из буџета

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

400.000,00 400.000,00

01 00 400.000,00 400.000,00Приходи из буџета

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 1.280.000,00 1.280.000,00415

4151 Накнаде трошкова за запослене 1.280.000,00 1.280.000,00

01 00 1.280.000,00 1.280.000,00Приходи из буџета
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НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ
ПОСЕБНИ РАСХОДИ

100.000,00 100.000,00416

4161 Награде запосленима и остали посебни
расходи

100.000,00 100.000,00

01 00 100.000,00 100.000,00Приходи из буџета

СТАЛНИ ТРОШКОВИ 80.000,00 80.000,00421

4211 Трошкови платног промета и банкарских
услуга

10.000,00 10.000,00

01 00 10.000,00 10.000,00Приходи из буџета

4214 Услуге комуникација 70.000,00 70.000,00

01 00 70.000,00 70.000,00Приходи из буџета

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 1.250.000,00 1.250.000,00422

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

01 00 1.250.000,00 1.250.000,00Приходи из буџета

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 5.281.000,00 5.281.000,00423

4231 Административне услуге 50.000,00 50.000,00

01 00 50.000,00 50.000,00Приходи из буџета

4232 Компјутерске услуге 600.000,00 600.000,00

01 00 600.000,00 600.000,00Приходи из буџета

4233 Услуге образовања и усавршавања
запослених

500.000,00 500.000,00

01 00 500.000,00 500.000,00Приходи из буџета

4234 Услуге информисања 1.000.000,00 1.000.000,00

01 00 1.000.000,00 1.000.000,00Приходи из буџета

4235 Стручне услуге 2.700.000,00 2.700.000,00

01 00 2.700.000,00 2.700.000,00Приходи из буџета

4237 Репрезентација 400.000,00 400.000,00

01 00 400.000,00 400.000,00Приходи из буџета

4239 Остале опште услуге 31.000,00 31.000,00

01 00 31.000,00 31.000,00Приходи из буџета

МАТЕРИЈАЛ 450.000,00 450.000,00426

4261 Административни материјал 200.000,00 200.000,00

01 00 200.000,00 200.000,00Приходи из буџета

4263 Материјали за образовање и усавршавање
запослених

250.000,00 250.000,00

01 00 250.000,00 250.000,00Приходи из буџета

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 3.257.045,35 3.257.045,35465

4651 Остале текуће дотације и трансфери 3.257.045,35 3.257.045,35

01 00 3.257.045,35 3.257.045,35Приходи из буџета
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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

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО
РЕШЕЊУ СУДОВА

100.000,00 100.000,00483

4831 Новчане казне и пенали по решењу судова 100.000,00 100.000,00

01 00 100.000,00 100.000,00Приходи из буџета

42.652.022,50 0,00 42.652.022,50

Извори финансирања за функцију 040

01 00 Приходи из буџета 42.652.022,50 42.652.022,50

Укупно за функцију  040

Укупно за програмску активност 1007 42.652.022,50 0,00 42.652.022,50

Извори финансирања за програмску активност 1007

01 00 Приходи из буџета 42.652.022,50 42.652.022,50

Укупно за програм Породично-правна заштита грађана 680.252.022,50 0,00 680.252.022,50

Извори финансирања за програм Породично-правна заштита грађана

01 00 Приходи из буџета 680.252.022,50 680.252.022,50

Програм 0904 Борачко-инвалидска заштита

Програмска
активност 1004

Подршка удружењима и невладиним организацијама у области борачко-инвалидске
заштите

010 Болест и инвалидност

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

5.000.000,00 5.000.000,00481

4819 Дотације осталим непрофитним
институцијама

5.000.000,00 5.000.000,00

01 00 5.000.000,00 5.000.000,00Приходи из буџета

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

Извори финансирања за функцију 010

01 00 Приходи из буџета 5.000.000,00 5.000.000,00

Укупно за функцију  010

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

Извори финансирања за програмску активност 1004

01 00 Приходи из буџета 5.000.000,00 5.000.000,00
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Програмска
активност 1005

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

010 Болест и инвалидност

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

8.812.000,00 8.812.000,00411

4111 Плате, додаци и накнаде запослених 8.812.000,00 8.812.000,00

01 00 8.812.000,00 8.812.000,00Приходи из буџета

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА

1.578.000,00 1.578.000,00412

4121 Допринос за пензијско и инвалидско
осигурање

1.058.000,00 1.058.000,00

01 00 1.058.000,00 1.058.000,00Приходи из буџета

4122 Допринос за здравствено осигурање 454.000,00 454.000,00

01 00 454.000,00 454.000,00Приходи из буџета

4123 Допринос за незапосленост 66.000,00 66.000,00

01 00 66.000,00 66.000,00Приходи из буџета

НАКНАДЕ У НАТУРИ 90.000,00 90.000,00413

4131 Накнаде у натури 90.000,00 90.000,00

01 00 90.000,00 90.000,00Приходи из буџета

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 234.000,00 234.000,00414

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 134.000,00 134.000,00

01 00 134.000,00 134.000,00Приходи из буџета

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 280.000,00 280.000,00415

4151 Накнаде трошкова за запослене 280.000,00 280.000,00

01 00 280.000,00 280.000,00Приходи из буџета

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ
ПОСЕБНИ РАСХОДИ

126.000,00 126.000,00416

4161 Награде запосленима и остали посебни
расходи

126.000,00 126.000,00

01 00 126.000,00 126.000,00Приходи из буџета

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 1.173.000,00 1.173.000,00465

4651 Остале текуће дотације и трансфери 1.173.000,00 1.173.000,00

01 00 1.173.000,00 1.173.000,00Приходи из буџета

12.293.000,00 0,00 12.293.000,00

Извори финансирања за функцију 010

01 00 Приходи из буџета 12.293.000,00 12.293.000,00

Укупно за функцију  010

Укупно за програмску активност 1005 12.293.000,00 0,00 12.293.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1005

01 00 Приходи из буџета 12.293.000,00 12.293.000,00

Укупно за програм Борачко-инвалидска заштита 17.293.000,00 0,00 17.293.000,00

Извори финансирања за програм Борачко-инвалидска заштита

01 00 Приходи из буџета 17.293.000,00 17.293.000,00
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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 1.125.000,00 1.125.000,00423

4234 Услуге информисања 600.000,00 600.000,00

01 00 600.000,00 600.000,00Приходи из буџета

4235 Стручне услуге 445.000,00 445.000,00

01 00 445.000,00 445.000,00Приходи из буџета

4237 Репрезентација 80.000,00 80.000,00

01 00 80.000,00 80.000,00Приходи из буџета

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
ИЗ БУЏЕТА

310.000,00 310.000,00472

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

310.000,00 310.000,00

01 00 310.000,00 310.000,00Приходи из буџета

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

7.310.000,00 7.310.000,00481

4819 Дотације осталим непрофитним
институцијама

7.310.000,00 7.310.000,00

01 00 7.310.000,00 7.310.000,00Приходи из буџета

8.745.000,00 0,00 8.745.000,00

Извори финансирања за функцију 412

01 00 Приходи из буџета 8.745.000,00 8.745.000,00

Укупно за функцију  412

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

Извори финансирања за програмску активност 1014

01 00 Приходи из буџета 8.745.000,00 8.745.000,00

Програмска
активност 1015

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

412 Општи послови по питању рада

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 75.500.000,00 75.500.000,00465

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

01 00 32.500.000,00 32.500.000,00Приходи из буџета

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

01 00 43.000.000,00 43.000.000,00Приходи из буџета

75.500.000,00 0,00 75.500.000,00

Извори финансирања за функцију 412

01 00 Приходи из буџета 75.500.000,00 75.500.000,00

Укупно за функцију  412

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

Извори финансирања за програмску активност 1015

01 00 Приходи из буџета 75.500.000,00 75.500.000,00
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Програмска
активност 1016

Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ

412 Општи послови по питању рада

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 600.000,00 600.000,00422

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

01 00 600.000,00 600.000,00Приходи из буџета

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ

4.200.000,00 4.200.000,00463

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

01 00 4.200.000,00 4.200.000,00Приходи из буџета

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 16.000.000,00 16.000.000,00465

4651 Остале текуће дотације и трансфери 16.000.000,00 16.000.000,00

01 00 16.000.000,00 16.000.000,00Приходи из буџета

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

4.000.000,00 4.000.000,00481

4819 Дотације осталим непрофитним
институцијама

4.000.000,00 4.000.000,00

01 00 4.000.000,00 4.000.000,00Приходи из буџета

24.800.000,00 0,00 24.800.000,00

Извори финансирања за функцију 412

01 00 Приходи из буџета 24.800.000,00 24.800.000,00

Укупно за функцију  412

Укупно за програмску активност 1016 24.800.000,00 0,00 24.800.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1016

01 00 Приходи из буџета 24.800.000,00 24.800.000,00

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

10.000.000,00 10.000.000,00454

4541 Текуће субвенције приватним предузећима 10.000.000,00 10.000.000,00

01 00 10.000.000,00 10.000.000,00Приходи из буџета

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00

Извори финансирања за функцију 412

01 00 Приходи из буџета 13.000.000,00 13.000.000,00

Укупно за функцију  412

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

Извори финансирања за програмску активност 1017

01 00 Приходи из буџета 13.000.000,00 13.000.000,00

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

122.045.000,00 0,00 122.045.000,00

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

01 00 Приходи из буџета 122.045.000,00 122.045.000,00
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Свега за главу 2500 - ПС за соц. пол. демографију и равноправност
полова

973.250.626,45 0,00 973.250.626,45

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

01 00 Приходи из буџета 973.250.626,45 973.250.626,45

2501 Покрајински завод за социјалну заштиту

Програм 0902 Социјална заштита

Програмска
активност 1019

Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити

090 Социјална заштита некласификована на другом месту

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

11.813.577,00 11.813.577,00411

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

01 00 11.813.577,00 11.813.577,00Приходи из буџета

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА

2.114.630,27 2.114.630,27412

4121 Допринос за пензијско и инвалидско
осигурање

1.417.629,23 1.417.629,23

01 00 1.417.629,23 1.417.629,23Приходи из буџета

4122 Допринос за здравствено осигурање 608.399,21 608.399,21

01 00 608.399,21 608.399,21Приходи из буџета

4123 Допринос за незапосленост 88.601,83 88.601,83

01 00 88.601,83 88.601,83Приходи из буџета

НАКНАДЕ У НАТУРИ 230.000,00 230.000,00413

4131 Накнаде у натури 230.000,00 230.000,00

01 00 230.000,00 230.000,00Приходи из буџета

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

4141 Исплата накнада за време одсуствовања с
посла на терет фондова

150.000,00 300.000,00 450.000,00

01 00 150.000,00 150.000,00Приходи из буџета

03 00 300.000,00 300.000,00Социјални доприноси

4143 Отпремнине и помоћи 100.000,00 100.000,00

01 00 100.000,00 100.000,00Приходи из буџета

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

120.000,00 120.000,00

01 00 120.000,00 120.000,00Приходи из буџета

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 220.000,00 220.000,00415

4151 Накнаде трошкова за запослене 220.000,00 220.000,00

01 00 220.000,00 220.000,00Приходи из буџета

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ
ПОСЕБНИ РАСХОДИ

437.000,00 437.000,00416

4161 Награде запосленима и остали посебни
расходи

437.000,00 437.000,00

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

4211 Трошкови платног промета и банкарских
услуга

80.000,00 80.000,00

01 00 80.000,00 80.000,00Приходи из буџета

4212 Енергетске услуге 460.000,00 460.000,00

01 00 460.000,00 460.000,00Приходи из буџета

4213 Комуналне услуге 120.000,00 120.000,00

01 00 120.000,00 120.000,00Приходи из буџета

4214 Услуге комуникација 400.000,00 400.000,00

01 00 400.000,00 400.000,00Приходи из буџета

4215 Трошкови осигурања 350.000,00 350.000,00

01 00 350.000,00 350.000,00Приходи из буџета

4216 Закуп имовине и опреме 150.000,00 150.000,00

01 00 150.000,00 150.000,00Приходи из буџета

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 350.000,00 350.000,00422

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

01 00 350.000,00 350.000,00Приходи из буџета

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2.180.000,00 2.180.000,00423

4231 Административне услуге 100.000,00 100.000,00

01 00 100.000,00 100.000,00Приходи из буџета

4232 Компјутерске услуге 450.000,00 450.000,00

01 00 450.000,00 450.000,00Приходи из буџета

4233 Услуге образовања и усавршавања
запослених

400.000,00 400.000,00

01 00 400.000,00 400.000,00Приходи из буџета

4234 Услуге информисања 100.000,00 100.000,00

01 00 100.000,00 100.000,00Приходи из буџета

4235 Стручне услуге 850.000,00 850.000,00

01 00 850.000,00 850.000,00Приходи из буџета

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

01 00 100.000,00 100.000,00Приходи из буџета

4237 Репрезентација 100.000,00 100.000,00

01 00 100.000,00 100.000,00Приходи из буџета

4239 Остале опште услуге 80.000,00 80.000,00

01 00 80.000,00 80.000,00Приходи из буџета

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 1.250.000,00 1.250.000,00425

4251 Текуће поправке и одржавање зграда и
објеката

900.000,00 900.000,00

01 00 900.000,00 900.000,00Приходи из буџета

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

01 00 350.000,00 350.000,00Приходи из буџета

14



Р
а

зд
е

о

Г
л

а
в

а

П
р

о
г

р
а

м

Ф
у

н
к

ц
и

о
н

а
л

н
а

к
л

а
с

и
ф

и
к

а
ц

и
ја

Е
к

о
н

о
м

с
к

а
к

л
а

с
и

ф
и

к
а

ц
и

ја

И
зв

о
р

ф
и

н
а

н
с

и
р

а
њ

а

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и

пренетих
неутрошених

средстава

Расходи и 
издаци из 
додатних
средстава

Укупно

П
р

о
г

р
а

м
с

к
а

с
т

р
у

к
т

у
р

а

МАТЕРИЈАЛ 823.000,00 823.000,00426

4261 Административни материјал 220.000,00 220.000,00

01 00 220.000,00 220.000,00Приходи из буџета

4263 Материјали за образовање и усавршавање
запослених

200.000,00 200.000,00

01 00 200.000,00 200.000,00Приходи из буџета

4264 Материјали за саобраћај 300.000,00 300.000,00

01 00 300.000,00 300.000,00Приходи из буџета

4268 Материјали за одржавање хигијене и
угоститељство

23.000,00 23.000,00

01 00 23.000,00 23.000,00Приходи из буџета

4269 Материјали за посебне намене 80.000,00 80.000,00

01 00 80.000,00 80.000,00Приходи из буџета

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 1.477.374,36 1.477.374,36465

4651 Остале текуће дотације и трансфери 1.477.374,36 1.477.374,36

01 00 1.477.374,36 1.477.374,36Приходи из буџета

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И
ПЕНАЛИ

150.000,00 150.000,00482

4821 Остали порези 80.000,00 80.000,00

01 00 80.000,00 80.000,00Приходи из буџета

4822 Обавезне таксе 50.000,00 50.000,00

01 00 50.000,00 50.000,00Приходи из буџета

4823 Новчане казне и пенали 20.000,00 20.000,00

01 00 20.000,00 20.000,00Приходи из буџета

МАШИНЕ И ОПРЕМА 400.000,00 400.000,00512

5122 Административна опрема 400.000,00 400.000,00

01 00 400.000,00 400.000,00Приходи из буџета

23.375.581,63 300.000,00 23.675.581,63

Извори финансирања за функцију 090

01 00

03 00

Приходи из буџета

Социјални доприноси

23.375.581,63

300.000,00

23.375.581,63

300.000,00

Укупно за функцију  090

Укупно за програмску активност 1019 23.375.581,63 300.000,00 23.675.581,63

Извори финансирања за програмску активност 1019

01 00

03 00

Приходи из буџета

Социјални доприноси

23.375.581,63

300.000,00

23.375.581,63

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

090 Социјална заштита некласификована на другом месту

СТАЛНИ ТРОШКОВИ 30.000,00 30.000,00421

4211 Трошкови платног промета и банкарских
услуга

30.000,00 30.000,00

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

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 1.300.000,00 1.300.000,00422

4221 Трошкови службених путовања у земљи 1.300.000,00 1.300.000,00

06 00 1.300.000,00 1.300.000,00Донације од међународних организација

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.500.000,00 1.500.000,00423

4235 Стручне услуге 300.000,00 300.000,00

06 00 300.000,00 300.000,00Донације од међународних организација

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

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

4239 Остале опште услуге 300.000,00 300.000,00

06 00 300.000,00 300.000,00Донације од међународних организација

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 370.000,00 370.000,00424

4249 Остале специјализоване услуге 370.000,00 370.000,00

06 00 370.000,00 370.000,00Донације од међународних организација

МАТЕРИЈАЛ 800.000,00 800.000,00426

4261 Административни материјал 200.000,00 200.000,00

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

4264 Материјали за саобраћај 600.000,00 600.000,00

06 00 600.000,00 600.000,00Донације од међународних организација

0,00 4.000.000,00 4.000.000,00

Извори финансирања за функцију 090

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

Укупно за функцију  090

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

Извори финансирања за пројекат 4021

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

Укупно за програм Социјална заштита 23.375.581,63 4.300.000,00 27.675.581,63

Извори финансирања за програм Социјална заштита

01 00

03 00

06 00

Приходи из буџета

Социјални доприноси

Донације од међународних организација

23.375.581,63

300.000,00

4.000.000,00

23.375.581,63

300.000,00

4.000.000,00

Свега за главу 2501 - Покрајински завод за социјалну заштиту 23.375.581,63 4.300.000,00 27.675.581,63

Извори финансирања за главу 2501 - Покрајински завод за социјалну заштиту

01 00

03 00

06 00

Приходи из буџета

Социјални доприноси

Донације од међународних организација

23.375.581,63

300.000,00

4.000.000,00

23.375.581,63

300.000,00

4.000.000,00
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2502 Центар за породични смештај и усвојење - Нови Сад

Програм 0902 Социјална заштита

Програмска
активност 1020

Породични смештај и усвојење

090 Социјална заштита некласификована на другом месту

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

11.580.210,00 11.580.210,00411

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

01 00 11.580.210,00 11.580.210,00Приходи из буџета

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА

2.072.890,00 2.072.890,00412

4121 Допринос за пензијско и инвалидско
осигурање

1.389.650,00 1.389.650,00

01 00 1.389.650,00 1.389.650,00Приходи из буџета

4122 Допринос за здравствено осигурање 596.380,00 596.380,00

01 00 596.380,00 596.380,00Приходи из буџета

4123 Допринос за незапосленост 86.860,00 86.860,00

01 00 86.860,00 86.860,00Приходи из буџета

НАКНАДЕ У НАТУРИ 130.000,00 130.000,00413

4131 Накнаде у натури 130.000,00 130.000,00

01 00 130.000,00 130.000,00Приходи из буџета

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 250.000,00 250.000,00414

4141 Исплата накнада за време одсуствовања с
посла на терет фондова

100.000,00 100.000,00

01 00 100.000,00 100.000,00Приходи из буџета

4143 Отпремнине и помоћи 100.000,00 100.000,00

01 00 100.000,00 100.000,00Приходи из буџета

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

50.000,00 50.000,00

01 00 50.000,00 50.000,00Приходи из буџета

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 400.000,00 400.000,00415

4151 Накнаде трошкова за запослене 400.000,00 400.000,00

01 00 400.000,00 400.000,00Приходи из буџета

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ
ПОСЕБНИ РАСХОДИ

410.000,00 410.000,00416

4161 Награде запосленима и остали посебни
расходи

410.000,00 410.000,00

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

4211 Трошкови платног промета и банкарских
услуга

80.000,00 80.000,00

01 00 80.000,00 80.000,00Приходи из буџета

4212 Енергетске услуге 400.000,00 400.000,00

01 00 400.000,00 400.000,00Приходи из буџета

4213 Комуналне услуге 150.000,00 150.000,00

01 00 150.000,00 150.000,00Приходи из буџета

4214 Услуге комуникација 500.000,00 500.000,00

01 00 500.000,00 500.000,00Приходи из буџета

4215 Трошкови осигурања 300.000,00 300.000,00

01 00 300.000,00 300.000,00Приходи из буџета

4216 Закуп имовине и опреме 80.000,00 80.000,00

01 00 80.000,00 80.000,00Приходи из буџета

4219 Остали трошкови 10.000,00 10.000,00

01 00 10.000,00 10.000,00Приходи из буџета

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 600.000,00 600.000,00422

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

01 00 600.000,00 600.000,00Приходи из буџета

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 3.170.000,00 3.170.000,00423

4231 Административне услуге 150.000,00 150.000,00

01 00 150.000,00 150.000,00Приходи из буџета

4232 Компјутерске услуге 400.000,00 400.000,00

01 00 400.000,00 400.000,00Приходи из буџета

4233 Услуге образовања и усавршавања
запослених

250.000,00 250.000,00

01 00 250.000,00 250.000,00Приходи из буџета

4234 Услуге информисања 300.000,00 300.000,00

01 00 300.000,00 300.000,00Приходи из буџета

4235 Стручне услуге 1.800.000,00 1.800.000,00

01 00 1.800.000,00 1.800.000,00Приходи из буџета

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

01 00 100.000,00 100.000,00Приходи из буџета

4237 Репрезентација 150.000,00 150.000,00

01 00 150.000,00 150.000,00Приходи из буџета

4239 Остале опште услуге 20.000,00 20.000,00

01 00 20.000,00 20.000,00Приходи из буџета

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 300.000,00 300.000,00425

4251 Текуће поправке и одржавање зграда и
објеката

150.000,00 150.000,00

01 00 150.000,00 150.000,00Приходи из буџета

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

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

4261 Административни материјал 300.000,00 300.000,00

01 00 300.000,00 300.000,00Приходи из буџета

4263 Материјали за образовање и усавршавање
запослених

200.000,00 200.000,00

01 00 200.000,00 200.000,00Приходи из буџета

4264 Материјали за саобраћај 600.000,00 600.000,00

01 00 600.000,00 600.000,00Приходи из буџета

4268 Материјали за одржавање хигијене и
угоститељство

70.000,00 70.000,00

01 00 70.000,00 70.000,00Приходи из буџета

4269 Материјали за посебне намене 300.000,00 300.000,00

01 00 300.000,00 300.000,00Приходи из буџета

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 1.500.410,00 1.500.410,00465

4651 Остале текуће дотације и трансфери 1.500.410,00 1.500.410,00

01 00 1.500.410,00 1.500.410,00Приходи из буџета

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И
ПЕНАЛИ

130.000,00 130.000,00482

4821 Остали порези 100.000,00 100.000,00

01 00 100.000,00 100.000,00Приходи из буџета

4822 Обавезне таксе 20.000,00 20.000,00

01 00 20.000,00 20.000,00Приходи из буџета

4823 Новчане казне 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 1.400.000,00 1.400.000,00512

5122 Административна опрема 1.400.000,00 1.400.000,00

01 00 1.400.000,00 1.400.000,00Приходи из буџета

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 400.000,00 400.000,00515

5151 Нематеријална имовина 400.000,00 400.000,00

01 00 400.000,00 400.000,00Приходи из буџета

25.343.510,00 0,00 25.343.510,00

Извори финансирања за функцију 090

01 00 Приходи из буџета 25.343.510,00 25.343.510,00

Укупно за функцију  090

Укупно за програмску активност 1020 25.343.510,00 0,00 25.343.510,00

Извори финансирања за програмску активност 1020

01 00 Приходи из буџета 25.343.510,00 25.343.510,00

Укупно за програм Социјална заштита 25.343.510,00 0,00 25.343.510,00

Извори финансирања за програм Социјална заштита

01 00 Приходи из буџета 25.343.510,00 25.343.510,00
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Свега за главу 2502 - Центар за породични смештај и усвојење - Нови
Сад

25.343.510,00 0,00 25.343.510,00

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

01 00 Приходи из буџета 25.343.510,00 25.343.510,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО  25 1.021.969.718,08 4.300.000,00 1.026.269.718,08

Извори финансирања за раздео 25

01 00

03 00

06 00

Приходи из буџета

Социјални доприноси

Донације од међународних организација

1.021.969.718,08

300.000,00

4.000.000,00

1.021.969.718,08

300.000,00

4.000.000,00
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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 202.379.695,58 4.300.000,00 206.679.695,58

2500 ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова 153.660.603,95 0,00 153.660.603,95

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  прописи који регулишу обласр социјалне заштите

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  пружалаца услуга (установа социјалне заштите и удружења грађана)  у
области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом  за које  се обезбеђује
финансијска подршка Секретаријата са циљем  решавања социјалних потреба
грађана у локалним средин

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.1

Извор верификације :конкурсна документација 1009087 120

Коментар :Базна година 2016
Секретаријат  расписује 2  јавна конкурса   ради подршке пројектима за унапређење социјалне заштите у АПВ и заштиту лица са
инвалидитетом

Назив :број општина из којих установе социјалне заштите  и удружења  грађана 
конкуришу за финансијска средства ради решавања социјалних потреба својих
грађана

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.2

Извор верификације :конкурсна документација 302519 35

Коментар :Базна година 2016. 
У АПВ има 45 општина односно градова а само из једног броја  општина установе и удружења  грађана делује проактивно у циљу
стварања услова за  пружање  недостајућих услуга  у области социјалне заштите за своје грађане
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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 нових пунолетних корисника и корисница смештених на породичном
смештају

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 2.1

Извор верификације :извештај о раду центара за социјални рад који припрема
Покрајински завод за социјалну заштиту

150130717 200

Коментар :Базна година дефинисана је на основу Извештаја о раду центара за социјални рад за 2014. годину где је утврђено да је у
2014. години услуге породичног смештаја користило 717.пунплетних лица. 
До сада није успостављено праћење индикатора по полу тако да су исказани подаци за укупан број корисника. Почетак прикупљања
података по полу је 2017

Назив :број  деце (дечака и девојчица) корисника  услуге  породичног смештаја 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 2.2

Извор верификације :извештај о раду центара за социјални рад који припрема
Покрајински завод за социјалну заштиту

230022002108 2400

Коментар :Базна година је дефинисана на основу Извештаја о раду центара за социјални рад за 2014. годину
До сада није успостављено праћење индикатора по полу тако да су исказани подаци за укупан број корисника. Почетак прикупљања
података по полу је 2017

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

Циљ 3

Назив :број извршених стручних надзора 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 3.1

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

220200150 250

Коментар :базна година 2016

Назив :број извршених инспекцијских надзира 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 3.2

Извор верификације :записници о извршеном инспекцијском надзору 170160145 180

Коментар :Базна година 2016

2501 Покрајински завод за социјалну заштиту 23.375.581,63 4.300.000,00 27.675.581,63

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  прописи који регулишу обласр социјалне заштите

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице
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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 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  пружалаца услуга (установа социјалне заштите и удружења грађана)  у
области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом  за које  се обезбеђује
финансијска подршка Секретаријата са циљем  решавања социјалних потреба
грађана у локалним средин

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.1

Извор верификације :конкурсна документација 1009087 120

Коментар :Базна година 2016
Секретаријат  расписује 2  јавна конкурса   ради подршке пројектима за унапређење социјалне заштите у АПВ и заштиту лица са
инвалидитетом

Назив :број општина из којих установе социјалне заштите  и удружења  грађана 
конкуришу за финансијска средства ради решавања социјалних потреба својих
грађана

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.2

Извор верификације :конкурсна документација 302519 35

Коментар :Базна година 2016. 
У АПВ има 45 општина односно градова а само из једног броја  општина установе и удружења  грађана делује проактивно у циљу
стварања услова за  пружање  недостајућих услуга  у области социјалне заштите за своје грађане

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

Циљ 2

Назив :број нових пунолетних корисника и корисница смештених на породичном
смештају

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 2.1

Извор верификације :извештај о раду центара за социјални рад који припрема
Покрајински завод за социјалну заштиту

150130717 200

Коментар :Базна година дефинисана је на основу Извештаја о раду центара за социјални рад за 2014. годину где је утврђено да је у
2014. години услуге породичног смештаја користило 717.пунплетних лица. 
До сада није успостављено праћење индикатора по полу тако да су исказани подаци за укупан број корисника. Почетак прикупљања
података по полу је 2017

Назив :број  деце (дечака и девојчица) корисника  услуге  породичног смештаја 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 2.2

Извор верификације :извештај о раду центара за социјални рад који припрема
Покрајински завод за социјалну заштиту

230022002108 2400

Коментар :Базна година је дефинисана на основу Извештаја о раду центара за социјални рад за 2014. годину
До сада није успостављено праћење индикатора по полу тако да су исказани подаци за укупан број корисника. Почетак прикупљања
података по полу је 2017

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

Циљ 3

Назив :број извршених стручних надзора 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 3.1

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

220200150 250

Коментар :базна година 2016

Назив :број извршених инспекцијских надзира 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 3.2

Извор верификације :записници о извршеном инспекцијском надзору 170160145 180

Коментар :Базна година 2016
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2502 Центар за породични смештај и усвојење - Нови Сад 25.343.510,00 0,00 25.343.510,00

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  прописи који регулишу обласр социјалне заштите

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  пружалаца услуга (установа социјалне заштите и удружења грађана)  у
области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом  за које  се обезбеђује
финансијска подршка Секретаријата са циљем  решавања социјалних потреба
грађана у локалним средин

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.1

Извор верификације :конкурсна документација 1009087 120

Коментар :Базна година 2016
Секретаријат  расписује 2  јавна конкурса   ради подршке пројектима за унапређење социјалне заштите у АПВ и заштиту лица са
инвалидитетом

Назив :број општина из којих установе социјалне заштите  и удружења  грађана 
конкуришу за финансијска средства ради решавања социјалних потреба својих
грађана

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.2

Извор верификације :конкурсна документација 302519 35

Коментар :Базна година 2016. 
У АПВ има 45 општина односно градова а само из једног броја  општина установе и удружења  грађана делује проактивно у циљу
стварања услова за  пружање  недостајућих услуга  у области социјалне заштите за своје грађане

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

Циљ 2

Назив :број нових пунолетних корисника и корисница смештених на породичном
смештају

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 2.1

Извор верификације :извештај о раду центара за социјални рад који припрема
Покрајински завод за социјалну заштиту

150130717 200

Коментар :Базна година дефинисана је на основу Извештаја о раду центара за социјални рад за 2014. годину где је утврђено да је у
2014. години услуге породичног смештаја користило 717.пунплетних лица. 
До сада није успостављено праћење индикатора по полу тако да су исказани подаци за укупан број корисника. Почетак прикупљања
података по полу је 2017
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Назив :број  деце (дечака и девојчица) корисника  услуге  породичног смештаја 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 2.2

Извор верификације :извештај о раду центара за социјални рад који припрема
Покрајински завод за социјалну заштиту

230022002108 2400

Коментар :Базна година је дефинисана на основу Извештаја о раду центара за социјални рад за 2014. годину
До сада није успостављено праћење индикатора по полу тако да су исказани подаци за укупан број корисника. Почетак прикупљања
података по полу је 2017

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

Циљ 3

Назив :број извршених стручних надзора 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 3.1

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

220200150 250

Коментар :базна година 2016

Назив :број извршених инспекцијских надзира 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 3.2

Извор верификације :записници о извршеном инспекцијском надзору 170160145 180

Коментар :Базна година 2016

2500 ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 09021014ПА

09021014 Развој услуга социјалне заштите-Програм унапређења социјалне
заштите у АПВ

56.000.000,00 0,00 56.000.000,00

0902 Социјална заштита
Програм (коме
припада)

Функција

Доступност, разноврсност  и квалитет услуга социјалне заштите ради обезбеђења социјалне сигурности грађанаСврха

чл. 20. Закона о социјалној заштити ("Сл.гласник РС", бр. 24/2011), Стратегија развоја социјалне заштите ("Сл.гласник РС" бр.
108/2005), 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), Покрајинска скупштинска одлука о програму унапређења
социјалне заштите у аутономној покрајини војводини ("Сл. лист АПВ", бр. 14/2015)

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

На основу расписаног јавног конкурса додељују се средства установама социјалне заштите и удружењима грађана - пружаоцима
услуга социјалне заштите, за финансирање, односно суфинансирање пружања услуга социјалне заштите, програма и активности, а  у
циљу обезбеђивања социјалне сигурности грађана у складу са њиховим специфичним потребама

Опис

НЕ

Да ли реализација
пројекта
подразумева
капитална
улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању
ИПА пројекат?

Повећање квалитета услуга социјалне заштите и пружање услуга  у складу са специфичним потребама корисникаЦиљ 1

Назив :Број установа социјалне заштите за смештај корисника којима је обезбеђена
финансијска подршка за побољшање квалитета и стандардизацију  услуга смештаја

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.1

Извор верификације :Решење о додели средстава по јавном конкурсу за реализацију
програма унапређења

252521 25

Коментар :Базна година 2016
У оквиру Секретаријата расписује се јавни конкурс  за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у АПВ, а  део средстава
намењен је за побољшање квалиета и стандардизацију услуга смештаја
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Назив :Број центара за социјални рад за које је обезбеђена финансијска подршка за
пружање услуга из социјалне заштите путем реализације својих пројеката

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.2

Извор верификације :Решење о додели средстава по јавном конкурсу за реализацију
програма унапређења

302013 35

Коментар :Базна година 2016
У оквиру Секретаријата расписује се јавни конкурс  за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у АПВ, а део средстава
намењен је за пружање услуга из области социјалне заштите грађанима у стању социјалне потребе и  које реализују центри за
социјални рад реализацијом одобрених  пројеката

Развој услуга прилагођених потребама појединца и породице које пружају удружења грађанаЦиљ 2

Назив :број других пружалаца услуга социјалне заштите - удружења грађана за које
је обезбеђена финансијска подрша за реализацију  пројеката у области унапређења
социјалне заштите

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 2.1

Извор верификације :Решење о додели средстава по јавном конкурсу за реализацију
програма унапређења

403530 50

Коментар :Базна година 2016
У оквиру планираних средстава за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у АПВ део средстава намењен је за
пружање услуга из области социјалне заштите корисницима које реализују удружења грађана реализацијом предложених пројеката

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

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00

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 положаја жена и мушкараца  са инвалидитетомЦиљ 1

Назив :број корисника и корисница - особа са инвалидитетом којима је 
реализацијом пројеката обезбеђен неки вид подршке

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.1

Извор верификације :извештаји о реализацији пројеката 15010060 200

Коментар :Базна година 2016
Средства се додељују на основу расписаног јавног конкурса, а реализују их удружења грађана 
До сада није успостављено праћење индикатора по полу тако да су исказани подаци за укупан број корисника
Почетак прикупљања података по полу је 2017.година
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
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Унапређење социјалне заштите у локалним самоуправама путем афирмације активности удружења грађанаЦиљ 2

Назив :број финансијски подржаних  пројеката које реализују  удружења грађана, а
који су намењених социјалној заштити и заштити лица са инвалидитеом

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 2.1

Извор верификације :конкурсна документација 302523 35

Коментар :Базна година 2016
Секретаријат расписује јавни конкурс

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

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

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 мушкараца и жена, чланова екипа прве помоћи, који
учествују на покрајинском такмичењу у пружању прве помоћи

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.1

Извор верификације :извештај о раду Црвеног крста Војводине 500500500 500

Коментар :Базна година је 2016, сваке године врши се обука нових чланова
До сада није успостављено праћење индикатора по полу тако да се исказани подаци односе на укупан број чланова екипа прве
помоћи 
Почетак прикупљања података по полу је 2017.година

Назив :број обучених мушкараца и жена, предавача прве помоћи, који реализују
обуке прве помоћи

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.2

Извор верификације :извештај о раду Црвеног крста Војводине 505050 50
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Коментар :Базна година је 2016, а сваке године врши се обука нових  предавача
До сада није успостављено праћење индикатора по полу тако да се исказани подаци односе на укупан број чланова екипа прве
помоћи 
Почетак прикупљања података по полу је 2017.година

Подизање свести, посебно код младих жена и мушкараца  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 волонтера и волонтерки  у области унапређења и очувања
здравља, добровољног давалаштва крви, промоцији хуманитарних вредности,
социјалних и других програма

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 2.1

Извор верификације :извештај о раду Црвеног крста Војводине 450450450 450

Коментар :Базна година је 2016, а организовање семинара за волонтере и волонтерке  ЦК који ће учествовати у промотивним
акцијама
До сада није успостављено праћење индикатора по полу тако да се исказани подаци односе на укупан број лица
почетак прикупљања података по полу је 2017.година

Назив :број едукованих мушкараца и жена, едукатора,  за даљу едукацију волонтера 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 2.2

Извор верификације :извештај о раду Црвеног крста Војводине 250250250 250

Коментар :Базна година је 2016, а 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.
До сада није успостављено праћење индикатора по полу тако да се исказани подаци односе на укупан број лица
почетак прикупљања података по полу је 2017.година

Обезбеђивање доступности хуманитарне помоћи ка најугроженијим људимаЦиљ 3

Назив :број ново обучених чланова тимова ( жена и мушкараца)  за деловање у
несрећама

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 3.1

Извор верификације :извештај о раду Црвеног крста Војводине 505010 50

Коментар :Базна година је 2016, сваке године се врши формирање нових тимова како би се на крају посматраног периода тај број
приближио броју општина
До сада није успостављено праћење индикатора по полу тако да се исказани подаци односе на укупан број лица
почетак прикупљања података по полу је 2017.година

Назив :број  социјално угрожених грађана који су примили хуманитарну помоћ 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 3.2

Извор верификације :извештај о раду Црвеног крста Војводине 170001700015000 17000

Коментар :Базна година је 2015 
Црвени крст Војводине координира рад 24 народне кухиње у Војводини, јавно заступа потребе корисника,  дистрибуира неопходне
намирнице за њихов рад и настоји да обезбеди очување програма, посебно у зимским месецима. Настоји да обезбеди донације за
социјално угрожене грађане у општинама које немају програм народних кухиња. Реализује све видове међународне хуманитарне
помоћи и помоћи обезбеђене реализацијом хуманитарних акција у земљи.
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2500 ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 09021017ПА

09021017 Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00

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 који живе  као  подстанари  или  у неадекватним условима становања  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 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.1

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

80801000 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. У периоду од оснивања до 2016.
године  на овај начин је обезбеђено 1000 породица

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

Назив :број нових корисника и корисниоца програма економског оснаживања 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 2.1

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

60601300 60
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СРЕДСТАВА
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СРЕДСТВА

Коментар :Фонд за пружање помоћи избеглим, расељеним и прогнаним лицима у оквуру својих надлежности врши набавку опреме и
машина као подршка економском оснаживању. У периоду од оснивања Фонда до 2016.године на овај начин је обезбеђено 1300
породица
До сада није успостављено праћење индикатора по полу тако да су исказани подаци за укупан број корисника
Почетак прикупљања података је 2017.година

Назив :број нових пружених услга  правне помоћи 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 2.2

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

1501503700 150

Коментар :Подршка избеглим расељеним, избеглим и расељеним лицима која се свакодневно обраћају за правну помоћ у периоду од
оснивања Фонда до 2016. године  пружена је у 3700 случајева

2500 ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 09021027ПА

09021027 Администрација управљање и надзор у области социјалне заштите 15.660.603,95 0,00 15.660.603,95

0902 Социјална заштита
Програм (коме
припада)

Функција

Подршка у остваривању права грађана  на социјалну заштиту и остваривању права на породично правну заштитуСврха

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)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 
прописи који регулишу област социјалне заштите

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

Опис

НЕ

Да ли реализација
пројекта
подразумева
капитална
улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању
ИПА пројекат?

Циљ 1

Назив : 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.1

Извор верификације :

Коментар :
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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 23.375.581,63 300.000,00 23.675.581,63

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?

Утврђивање капацитета система социјалне заштите и положаја рањивих група у АПВ кроз годишње извештавање о раду ЦСР и
установа за смештај корисника и процену потреба за стручном подршком запосленима у ЦСР и установама за смештај корисника у
АПВ.

Циљ 1

Назив :Број урађених анализа са препорукама за унапређење стручног рада и
доприноса у креирању политика.

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.1

Извор верификације :Годишњи извештаји ЦСР и установа за смештај корисника,
попуњени упитници, спискови учесника фотографије са скупова

171715 17

Коментар :Базна година 2016

Назив :Број презентованих информација, број прикупљених чланака и саопштења о
активности ПЗСЗ и система социјалне заштите.

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.2

Извор верификације :Медијска саопштења, фејсбук страница, веб сајт ПЗСЗ,
извештај ПЗСЗ.

40360 42

Коментар :У  2016.години није било наведених активности

Унапређење стручних компетенција професионалаца у систему социјалне заштите на територији АПВЦиљ 2

Назив :Број мушкараца и жена обу обухваћених реализованим обукама 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 2.1

Извор верификације :Агенде и дизајн обука, извештаји са обука, спискови
учесника, фотографије, објаве на веб сајту ПЗСЗ и Фејсбук страници ПЗСЗ

120120100 130

Коментар :Базна година 2016
До сада није успостављено праћење индикатора по полу тако да се исказани подаци односе на укупан број лица
Почетак прикупљања података по полу је 2017. година
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Назив :Број реализованих стручних скупова и посета 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 2.2

Извор верификације :Агенде скупова, извештаји са скупова, спискови учесника,
фотографије, објаве на веб сајту ПЗСЗ и Фејсбук страници ПЗСЗ

323229 33

Коментар :Базна година 2016

Назив :Број реализованих  подршки установама социјалне заштите у процесу
трансформације

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 2.3

Извор верификације :Агенде скупова, извештаји са скупова, записници са
састанака, спискови учесника, фотографије, објаве на веб сајту ПЗСЗ и Фејсбук
страници ПЗСЗ

444 4

Коментар :Базна година 2016

Назив :Број инструктажа о примени водича  за културно компетентну праксу 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 2.4

Извор верификације :Агенде скупова, извештаји са скупова, записници са
састанака, спискови учесника, фотографије, објаве на веб сајту ПЗСЗ и Фејсбук
страници ПЗСЗ

0100 0

Коментар :Инструктаже су планиране само за 2017. годину

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 4.000.000,00 4.000.000,00

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?

Подршка систему хранитељства у успостављању и развоју  хранитељства као подељене бриге за децу са сметњама у развоју.Циљ 1

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

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.1

Извор верификације :подаци о породицама које користе услуге 02624 0

Коментар :
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2502 Центар за породични смештај и усвојење - Нови Сад

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 09021020ПА

09021020 Породични смештај и усвојење 25.343.510,00 0,00 25.343.510,00

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 смештајаЦиљ 1

Назив :број  лиценцираних  пружаоца услуге породичног смештаја - породица 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.1

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

222203185 240

Коментар :У 2015 број хранитељских породица на евиденцији ЦПСУ Нови Сад за Град Нови Сад и општине Петроварадин, Беочин
и Сремске Карловце  износио је 157, а у 2016. години преузета је општина Бачка Паланка  са 28 хранитељских породица што укупно
износи 185

Назив :број деце и младих ( дечака и девојчица), корисника услуге породичног
смештаја

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.2

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

278255232 301

Коментар :Базна година обухвата укупан број деце и младих смештених у хранитељским породицама у општинама које је ЦПСУ НС
до сада преузео (Град Нови Сад, општине Петроварадин, Беочин, Сремски карловци и Бачка Паланка )- 232 деце и младих
До сада није успостављено праћење индикатора по полу тако да се исказани подаци односе на укупан број лица
Почетак прикупљања података по полу је 2017.година

Подршка пружаоцима услуге породичног смештајаЦиљ 2

Назив :Број остварених контаката са пружаоцима услуге породичног смештаја 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 2.1

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

240022002000 2600

Коментар :Базна година је 2016.година

Назив :Укупан број сати обавезне обуке пружаоцима услуге породичног смештаја 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 2.2

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

180016501500 1950

Коментар :Базна година 2016.
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0903 Породично-правна заштита грађана 680.252.022,50 0,00 680.252.022,50

2500 ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова 680.252.022,50 0,00 680.252.022,50

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

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 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

230022002026 2500

Коментар :Базна вредност 2015.година 
Не примењује се разврставање индикатора по полу јер је циљ програма повећање броја рођене деце без обзира на биолошки пол

Борба против стерилитетаЦиљ 2

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

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 2.1

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

504019 60

Коментар :Податак за базну вредност садржи број рођене деце од почетка примене мере односно од 2014-2016. године. 
Поступак суфинансирања БМПО утврђен је Покрајинском скупштинском одлуком о праву на суфинансирање трошкова за
биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете
Не примењује се разврставање индикатора по полу јер је циљ програма повећање броја рођене деце без обзира на биолошки пол
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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 633.600.000,00 0,00 633.600.000,00

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 породица које примају новчану помоћ за  треће дете 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 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

250022002026 2600

Коментар :Базна година 2015.када је број нових породица у којима се родило треће дете у породици био 2026
У складу са Одлуком о остваривању новчане помоћи породици у којој се роди треће дете ("Сл. лист АПВ" бр. 4/2013), која је почела
да се примењује од 1. јануара 2013. године врши се иплата новчане помоћи породицама у којима се роди треће дете
Не примењује се разврставање индикатора по полу јер је циљ програмске активности повећање браоја деце без обзира на биолошки
пол

Повећање броја новорођене децеЦиљ 2

Назив :проценат успешности поступка за биомедицински потпомогнуто оплођење 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 2.1

Извор верификације :Извештај о реализацији Покрајинске скупштинске одлуке о
праву на суфинансирање трошкова за биомедицинско потпомогнуто оплођење за
друго, треће и свако наредно дете („Сл.лист АПВ“ бр. 42/2014) која је ступила на
снагу 5.11.2014. године

252014 30

Коментар :У 2016. години од укупног броја породица којима је обезбеђено суфинансирање трошкова БМПО од почетка примене ове
мере (137) укупно је рођено 19 деце или 13,9%
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

Назив :број породица којима су одобрена средства за поступак БМПО 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 2.2

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

10016080 100
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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 :Базна вредност 2015. година. 
У 2017. години планиран је број од 160 породица обзиром да је део захтева  из 2016 пренет за решавање у 2017.годину
Исплата се реализује у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о праву на суфинансирање трошкова за биомедицинско
потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете („Сл.лист АПВ“ бр. 42/2014) која је ступила на снагу 5.11.2014. године
Не примењује се разврставање индикатора по полу јер је циљ програмске активности повећање браоја деце без обзира на биолошки
пол

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

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

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

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 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

252012 30

Коментар :Базна вредност је 2016. 
Средства се додељују на основу расписаног јавног конкурса
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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 42.652.022,50 0,00 42.652.022,50

0903 Породично-правна заштита грађана
Програм (коме
припада)

Функција

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

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); 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); Закон о финансијској подршци породици са децом ("Сл. гласник РС" бр. 16/02,
115/05, 107/09); 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,

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Спровођење свих планираних  активности у области  унапређења и заштиту људских и мањинских права  слобода, демографије
(расписивање јавних огласа, конкурса, организација стручних скупова и медијских презентација, управни поступак и надзор над
радом општинских односно градских управа у области финансијске подршке породице са децом и др) ,вршење  финансијских
послова везаних за планирање буџета, извршавање и извештавање о извршењу буџета, вршење нормативно-правних послова, опште
правних послови у области радних односа,  стручно оперативних послова у оквиру делокруга рада Секретаријата. Поред наведеног, 
реализује се активности везане   израду Информатора о раду, поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног
значаја  и извештаја за повереника за информације од јавног значаја и заштита података личности, израду аналитичких и других
материјала за потребе Покрајинске владе, Скупштине АПВ и њихових радних тела И све друге активности на спровођењу 
планираног програма рада Секретаријата  односно  несметан рад рад Секретаријата.

Опис

НЕ

Да ли реализација
пројекта
подразумева
капитална
улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању
ИПА пројекат?

Реализација планираних програмских активности СекретаријатаЦиљ 1

Назив : 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 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

0904 Борачко-инвалидска заштита 17.293.000,00 0,00 17.293.000,00

2500 ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова 17.293.000,00 0,00 17.293.000,00

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 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.1

Извор верификације :извештај о кретању управних предмета 290030003200 2800

Коментар :базна година 2016

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

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.2

Извор верификације :извештај о кретању управних предмета 262728 27

Коментар :базна година 2016

Назив :број мушкараца и жена корисника  борачко инвалидске заштите 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.3

Извор верификације :Извештај општинских служби и листинг корисника
поштанске штедионице

110001130011500 10500

Коментар :Базна година 2016
До сада није успостављено праћење индикатора по полу тако да се исказани подаци односе на укупан број корисника. Почетак
прикупљања података по полу је 2017. година

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

Назив :број   пројеката удружења грађана у области борачко инвалидске заштите за
које је обезбеђена финансијска подрпшка Секретаријата

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 2.1

Извор верификације :конкурсна документација 202022 20

Коментар :Базна година 2016
Секретаријат расписује јавни конкурс за финансијску подршку пројектима поднетих од стране удружења грађана намењених
подршци корисницима права борачко инвалидске заштите

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

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 2.2

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

202018 20

Коментар :Базна година 2016
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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 09041004ПА

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

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

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

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.1

Извор верификације :конкурсна документација 252018 25

Коментар :Средства се одобравају на основу расписаног јавног конкурса

Назив :број  жена  и мушкараца - корисника услуга које  пружају, у оквиру
одобрених пројеката, удружења грађана чији делокруг рада се односи на борачко
инвалидску заштиту

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.2

Извор верификације :извештаји о реализацији пројеката 200200200 200

Коментар :До сада није успостављено праћење индикатора по полу  тако да су исказани подаци за укупан број корисника. Почетак
прикупљања података по полу је 2017. година

Шира популаризација значајних историјских догађаја кроз активнисти удружења грађанаЦиљ 2

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

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 2.1

Извор верификације :извештај о реализацији пројекта 765 10

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

2500 ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 09041005ПА

09041005 Администрација, управљање и надзор у области борачко инвалидске
заштите и заштите цивилних инвалида рата

12.293.000,00 0,00 12.293.000,00

0904 Борачко-инвалидска заштита
Програм (коме
припада)

Функција

Подршка грађанима у остваривању права утврђених проиписима из области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних
инвалида рата.

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 запослене10

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 и др.
Контрола наменског трошења средстава и плаћања доспелих обавеза

Опис

НЕ

Да ли реализација
пројекта
подразумева
капитална
улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању
ИПА пројекат?

реализација програма рада и програмских активности  у области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида ратаЦиљ 1

Назив : 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 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

1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода 122.045.000,00 0,00 122.045.000,00

2500 ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова 122.045.000,00 0,00 122.045.000,00

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

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.1

Извор верификације :Извештај о раду Секретаријата 605040 70

Коментар :Базна година 2016

Назив :Број спроведених активности са циљем промовисања родне равноправности 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.2

Извор верификације :Извештај о раду Секретаријата  и Покрајинског завода за
равноправност полова

12106 15

Коментар :Базна година је 2016

Назив :Број подржаних пројеката у области родне равноправности 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.3

Извор верификације :Извештај о раду Секретаријата 555042 60

Коментар :Базна година 2016

Назив :Број спроведених активности на увођењу родно одговорног буџетирања 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.4

Извор верификације :Извештај о раду Секретаријата 553 5

Коментар :Базна 2016
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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

Унапређивање социјалне инклузије Ромкиња и Рома   на територији АП ВовјодинеЦиљ 2

Назив :Број Ромкиња и Рома  обухваћених мерама  подршке за образовање 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 2.1

Извор верификације :Извештај о раду  Кнацеларије за инклузију Рома 262419 28

Коментар :Базна година 2015
До сада није успостављено праћење индикатора по полу за дечаке и девојчице док праћење по полу студената јесте тако да су
исказани подаци за укупан број лица Почетак прикупљања података по полу је 2017

Назив :број институција и организација укључених у програме инклузије Ромкиња
и Рома

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 2.2

Извор верификације :Извештај о раду Секретаријата и Канцеларије за инклузију
Рома

161326 19

Коментар :Базна годна 2015

Назив :Број подржаних пројеката са циљем унапређења положаја  Ромкиња и Рома
у локалним заједницама

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 2.3

Извор верификације :Извештај о раду Секретаријата 403029 45

Коментар :Базна година 2016

2500 ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 10011014ПА

10011014 Афирмација родне равноправности 8.745.000,00 0,00 8.745.000,00

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?
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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

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

Циљ 1

Назив :Број реализованих догађаја везаних за информисање о родној
равноправности

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.1

Извор верификације :Извештај о раду Секретаријата 640 8

Коментар :У 2016. години није било ових активности

Назив :број дистрибуираних Женских роковника доносиоцима одлука 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.2

Извор верификације :Извештај о раду Секретаријата 200020001500 2000

Коментар :Базна година 2015. година
У вршењу јавних функција и доношењу одлука у вези са  родном равноправношћу  лицима задуженим за наведено врши се
расподела Женских роковника

Повећање видљивости особа и организација које промовишу родну равноправностЦиљ 2

Назив :Број медијских извештаја о додели годишњег признања у области
равноправности полова

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 2.1

Извор верификације :Извештај о раду Секретаријата 640 8

Коментар :У 2016. години није праћено стање на основу овог индикатора

2500 ПС за соц. пол. демографију и равноправност полова

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 10011015ПА

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

75.500.000,00 0,00 75.500.000,00

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), Закон о спречавању насиља у породици ( ,,Сл. гласник РС”, бр. 94/2016) 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?

43



ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,

ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

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

Циљ 1

Назив :Број дистрибуираног материјала о сузбијању  насиља над женама 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.1

Извор верификације :Извештај о раду Завода за равноправност полова 6206001500 650

Коментар :Базна вредност 2016. година
Дистрибуција  материјала у предложеном тиражу

Назив :број догађаја везаних за промоцију удружења жена 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.2

Извор верификације :Извештај о раду Завода за равноправност полова 22202 25

Коментар :Базна година 2016.

Назив :Број објављених стручних радова у области родне равноправност 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.3

Извор верификације :Извештај о раду Завода за равноправност полова 222 2

Коментар :Базна вредност 2016. година
Планирани тираж 500 комада

Унапређивање економског положаја жена и мушкараца за живот на селуЦиљ 2

Назив :број жена полазница обуке 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 2.1

Извор верификације :Извештај о раду Завода за равноправност полова 12010032 150

Коментар :Базна година 2016

Назив :број мушкараца полазника обуке 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 2.2

Извор верификације :Извештај о раду Завода за равноправност полова 403532 45

Коментар :Базна вредност 2016

Назив :број удружења жена удружених по систему кластера /делатности) и
обучених за унапређење пословних вештина и брендирање сопствених производа

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 2.3

Извор верификације :Извештај о раду Завода за равноправност полова 650 7

Коментар :У 2016. години није било удружења жена удружених по систему кластера /делатности) и обучених за унапређење
пословних вештина и брендирање сопствених производа

Назив :број башти у процесу сертификације за органску производњу 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 2.4

Извор верификације :Извештај о раду Завода за равноправност полова 12100 15

Коментар :У 2016. години није било формираних био башти  за органску производњу

Назив :број обука за повећање нивоа знања  о органској производњи хране у циљу
унапређења економског положаја жена и мушкараца на селу

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 2.5

Извор верификације :Извештај о раду Завода за равноправност полова 11101 12

Коментар :У 2016. години била је једна обука за повећање нивоа знања  о органској производњи хране у циљу унапређења
економског положаја жена и мушкараца на селу

Назив :Број ново додељених кућа за које ће бити додељена средства брачним
паровима

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 2.6

Извор верификације :Извештај о раду Завода за равноправност полова 4543115 48

Коментар :Базна вредност односи се на збир додељених кућа од почетка примене мере (2015 и 2016) односно 115  укупно додељених
кућа
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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 10011016ПА

10011016 Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ 24.800.000,00 0,00 24.800.000,00

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

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.1

Извор верификације :Извештај  Канцеларије за инклузију Рома 654 7

Коментар :Базна година 2016

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

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.2

Извор верификације :Извештај о раду Секретатијата и  Канцеларије за инклузију
Рома

222 2

Коментар :Базна година 2016

Назив :Број реализованих ЛАП за Роме у ЈЛС у АПВ у области становања 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.3

Извор верификације :конкурсна документација 433 5

Коментар :Базна вредност 2016.година
Секретаријат расписује јавни конкурс

Назив :Број координатора и координаторки за ромска питања 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.4

Извор верификације :конкурсна документација 650 7

45



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 :У 2016. години није било овакве активности 
Секретаријат расписује јавни конкурс
До сада није успостављено праћење индикатора по полу тако да су исказани подаци за укупан број  корисника
Почетак прикупљања података по полу је 2017.година

Унапређење образовне структуре Рома и Ромкиња  у АПВЦиљ 2

Назив :број стипендираних студенткиња ромске националности 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 2.1

Извор верификације :Извештај о раду Канцеларије за инклузију Рома 181614 20

Коментар :Базна година 2016

Назив :број стипендираних студената  ромске националности 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 2.2

Извор верификације :Извештај о раду Канцеларије за инклузију Рома 885 8

Коментар :Базна година 2016

Назив :Број издатих публикација "Декада Рома у АПВ " 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 2.3

Извор верификације :Извештај о раду Канцеларије за инклузију Рома 444 4

Коментар :Базна година 2016
часопис се издаје у тиражу од 500 комада

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

Назив :Број одржаних семинара и едукација за координаторе и координаторке и
НВО

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 3.1

Извор верификације :Извештај о раду Канцеларије за инклузију Рома и
Секретаријата

222 2

Коментар :базна вредност 2016. година

Назив :Број подржаних ромских  непрофитних организација ради унапређења
положаја Рома  у локалној заједници

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 3.2

Извор верификације :конкурсна документација 353029 40

Коментар :Базна година 2016
Секретаријат расписује јавни конкурс

Афирмисање потенцијала ромске заједницеЦиљ 4

Назив :број одржаних конференција 20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 4.1

Извор верификације :Извештај о раду Канцеларије за инклузију Рома 211 2

Коментар :У 2016.години
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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

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00

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  насиља у породициЦиљ 1

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

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 1.1

Извор верификације :конкусна документација 161212 18

Коментар :Базна година 2016
Секретаријат расписује јавни конкурс за запошљавање жена са искуством  насиља у породици

Обезбеђивање континуиране обуке жена и мушкараца у надлежним службама о поступању у случејевима насиља у породициЦиљ 2

Назив :број жена који учествују у обукама за  професионалке у надлежним
инситуцијама

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 2.1

Извор верификације :Извештај о раду Секретаријата 150140133 150

Коментар :Базна година 2016

Назив :број мушкараца који учествују у базичним обукама за професионалце у
надлежним инситуцијама

20182017
Базна

вредност
2019Индикатор 2.2

Извор верификације :Извештај о раду Секретаријата 454343 45

Коментар :Базна вредност 2016.

УКУПНО ПРОГРАМИ : 1.021.969.718,08 4.300.000,00 1.026.269.718,08
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
 Одредом члана 35а. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи

2
 утврђено је 

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

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

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

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

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

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

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

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова, у складу са 
законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе, који се односе на: припремање аналитичких и 
других материјала у вези с применом прописа из области равноправности полова за Скупштину и 
Покрајинску владу; активности за унапређивање области равноправности полова у Покрајини; промоцију 
принципа једнаких могућности за жене и мушкарце; праћење стања и предлагање мера за унапређивање 
положаја жена и остваривање једнаких могућности у Покрајини; праћење примене ратификованих 
конвенција и препорука међународних организација у овој области; остваривање сарадње с невладиним 

                                       
2
 "Сл. лист АП Војводине", број 37/2014, 54/2014-друга одлука и 37/2016 

48



организацијама, синдикатима и другим асоцијацијама и медијима, предлагање и спровођење мера 
афирмативне акције ради побољшања економског и друштвеног положаја жена, нарочито рањивих група 
жена, као и елиминације насиља над женама и насиља у породици; сарадњу с републичким и покрајинским 
органима управе и органима јединица локалне самоуправе из области равноправности полова; активности 
ка интегрисању принципа родне равноправности у све области рада покрајинских органа и пружање 
стручне подршке. Као поверени посао, обавља се надзор над применом Закона о равноправности полова на 
територији АП Војводине.  

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

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

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА 

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

Ради обављања послова из делокруга Покрајинског секретаријата образовано је четири сектора и то: 

1. Сектор за  социјалну политику

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

са инвалидским и социјално-хуманитарним удружењима

3. Сектор за демографију и равноправност полова и

4. Сектор за унапређење положаја Рома.

Ван унутрашњих јединица образује се Одељење за опште и заједничке послове које 
обавља послове за потребе Секретаријата. 

Самостални извршиоци ван унутрашњих јединица су подсекретар и виши референт - 
технички секретар. 
Преглед броја запослених у Покрајинском секретаријату: 

Приказ радних места службеника на положају: 

1. Подсекретар (прва група) .................................................................... 1 
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2. Помоћник покрајинског секретара (друга група) 
....................................

4 

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

Приказ радних места извршилаца разврстаних у звања: 

Број радних 
места Број извршилаца 

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

4 4 

2. самостални саветник 7 7  

3. саветник 10 14 

4. млађи саветник 1 1 

5. сарадник 1 2 

6. виши референт 3 3 

7. укупно 26 31 

У К У П Н О : 36 систематизованих извршилаца. 

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

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

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

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

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

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

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

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

1. подсекретар (1)
2. помоћник покрајинског секретара (4)
3. виши саветник  (4)
4. самостални саветник (7)
5. саветник (14)
6. млађи саветник (1)
7. сарадник (2)
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8. виши референт (3) 
   У К У П Н О : 36 попуњених радних места. 
 

 Укупан број запослених радника (36 извршилаца), заједно са покрајинским секретаром и 
замеником покрајинског секретара чини укупно 37 запослених радника у Покрајинском 
секретаријату. 
               За разматрања начелних и других стручних питања из делокруга Покрајинског 
секретаријата образује се  Колегијум, као саветодавно тело покрајинског секретара, а  сачињавају 
га покрајински секретар, заменик покрајинског секретара, подсекретар и помоћници покрајинског 
секретара. У раду Колегијума на позив покрајинског секретара учествују и запослени у 
Покрајинском секретаријару. 
 За извршавање послова који захтевају заједнички рад запослених из различитих 
организационих јединица у Покрајинском секретаријату или заједнички рад са другим 
покрајинским органима, организацијама, службама или дирекцијама покрајински секретар може 
обаразовати стручне комисије и радне групе. 
 Начин утврђивања плата, додатака, накнада и осталих примања именованих, постављених 
и запослених лица у покрајинским органима регулисан је Покрајинском уредбом о платама, 
накнади трошкова, отпремнини и другим примањима постављених и запослених лица у органима 
Аутономне Покрајине Војводине („Сл. лист АП Војводине, број 27/2012, 35/2012, 9/2013, 16/2014, 
40/2014, 1/2015 и 44/2015)  и Покрајинском скупштинском одлуком о платама лица која бира 
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине („Сл. лист АП Војводине“, број 33/2012 и 7/2013). 
 
 
 

Индиректни буџетски корисник 

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 

Нови Сад, Михајла Пупина 25 

 

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

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

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

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

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

Покрајински завод за социјалну заштиту уписан је Решењем Трговинског суда у Новом Саду 
посл. бр. ФИ. 82/06 од 05. јуна 2006. године у судски регистар. 

                                       
3
 ''Службени лист АПВ'', број 1/06 
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У складу са бројем и структуром запослених које за почетак рада, према Правилнику  о 
ближим условима у погледу простора, опреме и потребних стручних и других радника за 
оснивање завода за социјалну заштиту (''Службени гласник РС'', број 38/06), треба да има 
Покрајински завод за социјалну заштиту, 30. марта 2016. године донет је Правилник о 
организацији и систематизацији послова радних места у Покрајинском заводу за социјалну 
заштиту. Овим Правилником у Покрајинском заводу за социјалну заштиту утврђено је укупно 16 
радних места и то: 
- 1 радно место директора, као лица које именује и разрешава Влада Аутономне Покрајине
Војводине и
- 13 запослених следеће структуре: једанаест радних места са високом стручном спремом и два
радна места са средњом стручном спремом.
Број попуњених радних места : 1 – директорм и 15 – запослених (13 на неодређено и 2 на
одређено због замене одсутног радника)

Индиректни буџетски корисник 

Центар за породични смештај и усвојење 

Нови Сад, Бул.Михајла Пупина 16 

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

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

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

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

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

4
 ''Службени гласник РС'', број 38/2006 године 
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У оквиру Покрајинског секретаријата дефинисана је следећа програмска структура: 

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

 

 

ПРОГРАМ 0902:  СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 

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

1. Развој услуга социјалне заштите - Програм унапређења социјалне заштите у АПВ у износу 
од 56.000.000,00 динара, 

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

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

4. Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима у износу од  60.000.000,00 динара,  
5. Администрација управљање и надзор у области социјалне заштите у износу од 

15.660.603,95 динара, 
6. Породични смештај и усвојење у износу од 25.343.510,00 динара, 
7. Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити у износу од  

23.675.581,63 динара и 
8. Пројекат: „Развој сродничког хранитељатва, подељене бриге за децу са сметњама у 

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

 
што укупно за Програм 0902: Социјална заштита износи 206.679.695,58 динара, од чега је износ од 
202.379.695,58 динара из извора 01 00 – приходи из буџета, износ 4.000.000,00 динара из извора 
06 00 - донације од међународних организација и износ 300.000,00 динара из извора  03 00 -  
социјални доприноси.  
 

1. Програмска активност 09021014: Развој услуга социјалне заштите - Програм унапређења 
социјалне заштите у АПВ у износу од 56.000.000,00 динара 

 
Ова програмска активност требало би да обезбеди развој  услуга  социјалне заштите ради 
обезбеђења социјалне сигурности грађана  и то тако што би се на основу расписаног јавног 
конкурса пружаоцима услуга ( установама социјалне заштите и удружењима грађана) обезбедила 
финансијска подршка за реализацију пројеката у складу са специфичним потребама корисника 
услуга социјалне заштите. 
На основу пријављених пројеката уједно се врши  идентификовање потреба, а на основу 
реализације одабраних пројеката грађанима, којима је из различитих разлога потребна помоћ и 
подршка у задовољењу основних животних потреба, се обезбеђује се боља доступност услуга,  
бољи квалитет и разноврсност услуга у својим  локалним самоуправама.  
 
 
Расходи и издаци: 
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У оквиру ове програмске активности планирана су средства у оквиру следећих економских 
класификација: 
 
Економска класификација 463 – трансфери осталим нивоима власти  планирана су средства у 
укупном износу од  45.000.000,00 динара и то за следеће намене према контима: 

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

 4632 за капиталне трансфере осталим нивоима власти у износу од 25.000.000,00 динара. 
Наведени износ средства је планиран за реализацију активности за побољшање квалитета 
услуга социјалне заштите у установама социјалне заштите за смештај корисника, 
првенствено путем унапређења услова за живот и безбедност корисника смештених у 
установама. 

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

 4819 за дотације осталим непрофитним институцијама у износу од 11.000.000,00 динара. 
Део средства у висини од 5.000.000,00 намењен је за удружења грађана који 
реализацијом својих пројеката обезбеђују развој отворених облика социјалне заштите и 
социјалних сервиса прилагођених потребама појединаца и породице. Други део 
средствава, у висини од 6.000.000,00 динара намењен је подршцу удружењима грађана за 
рад СОС телефина намењеног грађанима као подршка када се нађу у ситуацији да као 
жртве насиља у породичним односно партнерским односима траже помоћ.  

 
2. Програмска активност 09021015: Подршка удружењима грађана за финансирање 

пројеката у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом у износу од 
7.000.000,00 динара 

 
Овом програмском активношћу обезбеђује се стварање услова за јачање партнерства са 
невладиним организацијама и њихово активно укључивање у реализацију борбе за  квалитeтнији 
живот грађана који се нађу у стању социјалне потребе са акцентом на подршци особа са 
инвалидитетом. Ово ће се обезбедити кроз финансијску подршку пројеката удружења грађана 
одабраних на основу расписаног  јавног конкурса   
 
Расходи и издаци: 
У оквиру ове програмске активности планирана су средства у оквиру следеће економске 
класификације: 
Економска класификација 481 – дотације невладиним организацијам  планирана су средства у 
укупном износу од  7.000.000,00 динара и то према конту: 

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

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

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

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

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

4. Програмска активност 09021017:  Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима у
износу од 60.000.000,00 динара

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

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

Економска класификација 465 – остале дотације и трансфери  планирана су средства у укупном 
износу од  60.000.000,00 динара и то према контима: 

 4651 за остале текуће дотације и трансфери у износу од 22.000.000,00 динара. Ова
средства су планирана за функционисање и друге активности  Фонда за пружање помоћи
избеглим, прогнаним и расељеним лицима и

 4652 за остале капиталне дотације и трансфери у износу од 38.000.000,00 динара. Ова
средства су планирана за  пружање помоћи у обезбеђивању трајног стамбеног
збрињавања избеглих, прогнаних и расељених лица, економског оснаживања, као и за
друге видове помоћи овим лицима.

5. Програмска активност 09021027 Администрација управљање и надзор у области
социјалне заштитте  у износу од 15.660.603,95 динара

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

Расходи и издаци: 
У оквиру ове програмске активности планирана су средства у оквиру следећих економских 
класификација: 
Економска класификација 411 - плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирана је у 
укупном избносу од 11.507.183,14 динара и то за следеће намене према конту: 

 4111 – за исплату плата, додатака и накнада за запослене, планирана су средства у висини
од 11.507.183,14 динара.
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Економска класификација 412 – социјални доприноси на терет послодавца планирана је у 
укупном износу од 2.059.785,85 динара  то за следеће намене према контима: 

 4121 за плаћање доприноса за пензијско и инвалидско осигурање у висини од 
1.380.861,98 динара,  

 4122 за плаћање доприноса за здравствено осигурање у висини од 592.620,00 динара и 

 4123 за плаћање доприноса за незапосленост у висини од 86.303,87 динара. 
 
Економска класификација 413 – накнаде у натури планирана су у износу од 155.702,25 динара и 
то за следеће намене према конту: 

 4131 за плаћање накнада у натури (роба и услуге које обезбеђује послодавац, маркице 
за превоз на посао и са посла, поклони за децу запослених и др),  у висини од 155.702,25 
динара. 

 
Економска класификација 414 – социјална давања запосленима планирана су у укупном износу од 
200.000,00 динара и то са следеће намене према конту:  

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

 4143 за исплату за отпремнине приликом одласка у пензију, помоћи у случају смрти 
запосленог или члана уже породице и друго  у висини од 100.000,00 динара. 

 
Економска класификација 415 – накнаде трошкова за запослене планирана су у износу од 
201.000,00 динара и то за следеће намене према конту: 

 4151 за накнаде трошкова за запослене у износу од 201.000,00 динара. Ова средства 
планирана су за накнаде трошкова запосленима за превоз на посао и са посла које се 
исплаћују у готовини и друге накнаде. 

 
Економска класификација 465 – остале дотације и трансфери планирана су у укупном износу од  
1.536.932,71 динара и то за следеће намене према контима: 

 4651 остале текучће дотације и трансфери  за уплату средстава по основу Закона о 
привременом уређивању основице за обрачун  и исплату плата односно зарада  и других 
сталних примања у износу од 1.536.932,71 динара. 
 
Средства су планирана су у складу са Законом о привременом уређивању основица за 
обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних 
средстава („Службени гласник РС „ број  116/14), као разлика између  укупног износа плата 
обрачунатих применом основице која није умањена са урачунатим доприносима, који се 
исплаћују на терет послодавца и укупног износа плата обрачунатих применом умањене 
основице са урачунатим доприносима, који се такође исплаћују на терет послодавца 
 

 
6. Програмска активност 09021019:  Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној 

заштити у износу од 23.675.581,63 динара 
 
Покрајински завод за социјалну заштиту, као индиректни корисник из надлежности Покрајинског 
секретаријата за здравство, социјалну полирику и демографију,  пружа стручну подршку ради 
унапређења стручног рада и услуга социјалне заштите, ради  на истраживању социјалних појава и 
проблема израђује анализе и извештаје у области социјалне заштите и предлаже мере за 
унапређење социјалне заштите,  учествује у изради, спровођењу, праћењу и оцени ефеката 
примене стратегија, акционих планова, закона и других прописа који се односе на развој 
делатности социјалне заштите, иницира и учествује у креирању и увођењу иновација у систем 
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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. 
 
 
Расходи и издаци: 
У оквиру ове програмске активности планирана су средства у оквиру следећих економских 
класификација: 
 
Извор 01 00 - приходи из буџета у износу од 23.375.581,63 динара:  
Економска класификација 411 - плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирана је у 
укупном износу од 11.813.577,00 динара и то за следеће намене према конту:  

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

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

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

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

 4123 за плаћање доприноса за незапосленост у висини од 88.601,83 динара. 
 
Економска класификација 413 – накнаде у натури планирана су у износу од 230.000,00 динара и 
то за следеће намене према конту: 

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

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

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

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

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

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

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

 
Економска класификација 416 – награде запосленима и остали посебни расходи панирани су у 
износу од  437.000,00  динара и то за следеће намене према конту: 
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 4161 за јубиларне награде запосленим и друге награде и накнаде планирана су  средства у
износу од 437.000,00  динара.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 4269 за материјал за посебне намене у висини од 80.000,00 динара.
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Економска класификација 465 – остале дотације и трансфери планирана су у укупном износу од 
1.477.374,36 динара и то за следеће намене према контима: 

 4651 остале текуће дотације и трансфери  за уплату средстава по основу Закона о
привременом уређивању основице за обрачун  и исплату плата односно зарада  и других
сталних примања средства у висини од 1.477.374,36 динара.

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

 4821 за плаћање осталих пореза у износу од 80.000,00 динара,

 4822 за плаћање обавезних такси у износу од 50.000,00 динара и

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Економска класификација 422 – Трошкови путовања планирани су износу од 1.300.000,00 динара и 
то за следеће намене преама конту: 

 4221 за трошкове службених путовања у земљи у износу од 1.300.000,00 динара. Ова
средства су планирана за трошкове дневница (исхране), трошкове превоза и трошкове
смештаја на службеном путу у земљи, превоз у јавном саобраћају, превоз у граду по
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службеном послу, такси превоз, накнаду за употребу сопственог возила и остале трошкове 
за пословна путовања у земљи. 

 
Економска класификација 423 – услуге по уговору планирана су средства у укупном износу од 
1.500.000,00 динара и то за следеће намене према контима: 

 4235 за плаћање стручних услуга (адвокатске услуге, правне услуге, услуге финансијских 
саветника и остале стручне услуге, као накнаде члановима управног и надзорног одбора) у 
висини од 300.000,00 динара  

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

 4239 за остале опште услуге у висини од 300.000,00 динара  
 

Економска класификација 424 – специјализоване услуге  планирана су средства у укупном износу 
од 370.000,00 динара и то за следеће намене према контима: 

 4249 за остале специјализоване услуге у висини од 370.000,00 динара и 
 

Економска класификација 426 – материјал  планирана су средства у укупном износу од 800.000,00 
динара и то за следеће намене према контима: 

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

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

 
 

8. Програмска активност 09021020:  Породични смештај и усвојење у износу од 
25.343.510,00 динара 
 

Ову програмску активност у 2017. години реализоваће као индиректни корисник из надлежности 
Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографину –  Центар за 
породични смештај и усвојење Нови Сад (за подручје јужно бачког, сремског и средње банатског 
управног округа) са циљем да се обезбеди унапређење система социјалне заштите  кроз пружање 
услуга породичног смештаја (хранитељства). У том смислу  Центар ће,  вршити следеће послове:  
припремање, процена и обука будућих хранитеља и усвојитеља; пружање подршке хранитељима, 
односно породицама које пружају услугу породичног смештаја и усвојитељима; извештавање 
центара за социјални рад  о раду хранитеља и функционисању породица које пружају услугу 
породичног смештаја и  друго. 
 
Извор 01 00 - приходи из буџета у износу од 25.343.510,00 динара:  
 
Расходи и издаци: 
У оквиру ове програмске активности планирана су средства у оквиру следећих економских 
класификација: 
 
Економска класификација 411 - плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирана је у 
укупном избносу од 11.580.210,00 динара и то за следеће намене према конту:  

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

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

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

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

 4123 за плаћање доприноса за незапосленост у висини од 86.860,00 динара. 
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Економска класификација 413 – накнаде у натури планирана су у износу од 130.000,00 динара и 
то за следеће намене према конту: 

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

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

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

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

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

 
Економска класификација 415 – накнаде трошкова за запослене планирана су у износу од 
400.000,00 динара и то за следеће намене према конту: 

 4151 за накнаде трошкова за запослене у износу од 400.000,00 динара. Ова средства 
планирана су за накнаде трошкова запосленима за превоз на посао и са посла које се 
исплаћују у готовини и друге накнаде. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 4219 остали трошкови у износу од 10.000,00 динара. 
 

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

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

 
Економска класификација 423 – услуге по уговору планирана су средства у укупном износу од 
3.170.000,00 динара и то за следеће намене према контима: 
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 4231 за плаћање административних услуга у висини од 150.000,00 динара, 

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

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

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

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

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

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

 4239 за плаћање осталих општих услуга у висини од 20.000,00 динара. 
 
Економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање  планирана су средства у укупном 
износу од 300.000,00 динара и то за следеће намене према контима: 

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

 4252 за текуће поправке и одржавање опреме  у висини од 150.000,00 динара. 

 

Економска класификација 426 – материјал  планирана су средства у укупном износу од 
1.470.000,00 динара и то за следеће намене према контима: 

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

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

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

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

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

Економска класификација 465 – остале дотације и трансфери планирана су у укупном износу од  
1.500.410,00 динара и то за следеће намене према контима: 

 4651 остале текуће дотације и трансфери  за уплату средстава по основу Закона о 
привременом уређивању основице за обрачун  и исплату плата односно зарада  и других 
сталних примања средства у висини од 1.500.410,00 динара. 

 
Економска класификација 481 – порези, обавезне таксе, казне и пеналипланирана су у укупном 
износу од  130.000,00 динара и то за следеће намене према контима: 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 5151 нематријална имовина у висини од 400.000,00 динара. 
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ПРОГРАМ 0903:   ПОРОДИЧНО ПРАВНА ЗАШТИТА 
 

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

 
Биланс програма: 

1. Подршка породицама за подстицај рађања у висини од 633.600.000,00 динара, 
2. Подршка удружењима грађана у области  друштвене бриге о деци и популаризације 

пронаталитетне политике у висини од 4.000.000,00 динара  и 
3. Администрација управљање и надзор у висини од 42.652.022,50 динара. 

 
што укупно за Програм 0903- Породично правна заштита износи  680.252.022,50 динара, а 
средства су планирана из извора 01 00 – приходи из буџета. 

 
 

1. Програмска активност 09031005: Подршка породицама за подстицај рађања у износу од 
633.600.000,00 динара 

 
У циљу реализације  подршке породицама за подстицање рађања  и  борбе против стерилитета, 
Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова у 2017. 
години ће, у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АПВ за 2017. годину, 
Покрајинском скупштинском одлуком о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински 
потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете („Службени лист АПВ“, број: 
42/2014 и 69/2016), Правилником о ближим условима, критеријумима, начину и поступку 
остваривања права на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за 
друго, треће и свако наредно дете („Службени лист АПВ“, број: - /2016) вршити расподелу у складу 
расписаним јавним огласом за доделу средстава из буџета АПВ у 2017. годину за децу и породицу. 
У јавном огласу наведени су услови за стицање права по јавном огласу, износ средстава и 
неопходна документација и исти ће бити отворен током целе године. Сва лица која испуњавају 
услове за остваривање наведеног права могу да поднесу захтев са потребном документацијом 
Комисији за остваривање испуњености услова на право на БМПО Покрајинског секретаријата за 
здравство, социјалну политику и демографију, која ће на основу поднетих захтева и приложене 
документације сачинити предлог за доделу средстава за суфинансирање трошкова. Покрајински 
секретар размотриће предлог Комисије и решењем одлучити о додели средстава.  Након тога,  
Покрајински секретаријат преноси средства, у складу са Решењем о номиналном износу 
суфинансирања трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако 
наредно дете за 2017. годину које доноси Покрајинска влада,  подносиоцу захтева којем је 
одобрено право на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за 
друго, треће и свако наредно дете. Процењује се да ће у 2017. години за наведене намене бити 
потребна средства у висини од 25.600.000,00 динара. Средства су планирана на основу процене да 
ће у 2017. години бити 160 породица која ће остварити наведено право и да ће планирана 
вредност помоћи за суфинансирање по породици износити 160.000,00 динара.   
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У циљу повећања наталитета и подстицања породица за рађање трећег детета у породици кроз 
финансијску подршку породицама са децом, Покрајински секретаријат за социјалну политику, 
демографију и равноправност полова ће у 2017. години, у складу са Покрајинском скупштинском 
одлуком о буџету АПВ за 2017. годину, Одлуком о остваривању новчане помоћи породици у којој 
се роди треће дете („Службени лист АПВ“, број:04/2013), Правилником о ближим условима и 
начину остваривања права на новчану помоћ породици у којој се роди треће дете („Службени 
лист АПВ“, број:10/2013) расписаним јавним огласом за доделу средстава из буџета АПВ у 2017. 
години вршити расподелу планираних средстава. У складу са тим породицама у којима се роди 
треће дете биће обезбеђена новчана помоћ. У јавном огласу се наводе услови за стицање права, 
износ средстава и неопходна документација и исти ће бити отворен током целе године. Сва лица 
која испуњавају услове за остваривање наведеног права могу да поднесу захтев са потребном 
документацијом општинској, односно градској управи у којој је пребивалиште подносиоца захтева 
која решава у првом степену. Средства  за финансирање новчане помоћи породици за треће  дете 
обезбеђују се на основу и у складу са Решењем о номиналном износу новчане помоћи породици 
за треће дете за 2017. годину које доноси Покрајинска влада. Процењује се да ће у 2017. години за 
наведене намене бити потребна средства у висини од  608.000.000,00 динара. Средства су 
планирана на основу процене да ће, поред породица која су ово право остварила у 2015 и 
2016.години и која ће у 2017 примати новчану помоћ, у 2017. години бити још 2200 нових 
породица у којима се роди треће дете и које ће остварити право на новчану помоћ. Висина 
новчане помоћи планирана је у висини од 12.000,00 динара. 
 
Расходи и издаци: 
У оквиру ове програмске активности планирана су средства у оквиру следећих економских 
класификација: 
 
Економска класификација 472  - накнаде за социјалну заштиту из буџета планирана је у укупном 
избносу од 608.000.000,00 динара и то за следеће намене према конту:  

 4723 накнаде из буџета за децу и породицу у висини од 608.000.000,00 динара.  

 

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

 
У циљу популаризације пронаталитетне политике и реализације програмске активности подршке 
удружењима за популаризацију пронаталитетне политике, пружити финансијску помоћ 
удружењима кроз суфинансирање пројеката удружења грађана у области демографије и 
друштвене бриге о деци. Активно укључивање удружења грађана у популациону политику, треба 
да допринесе стварању позитивне популационе климе, слању јасне демографске поруке као и 
пружању услуга кроз реализацију пројеката намењених деци и породици. Средства за ове намене 
биће расподељена на основу расписаног јавног конкурса. 
 
Расходи и издаци: 
У оквиру ове програмске активности планирана су средства у оквиру следеће економске 
класификације: 
 
Економска класификација 481 – дотације невладиним организацијам  планирана су средства у 
укупном износу од  4.000.000,00 динара и то према конту: 

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

3. Програмска активност 09031007: администрација управљање и надзор у износу од  
42.652.022,50 динара 
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Стварање неопходних услова и подршка у реализацији и спровођењу свих планираних 
програмских активности  Секретаријата везаних за 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, 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 се у другом степену по жалби на првостепена  решења 
општинске, односно  градске управе на територији АПВ и врши надзор над радом органа у 
вршењу поверених послова државне управе у  области финансијске подршке породици са децом. 
 
Расходи и издаци: 
У оквиру ове програмске активности планирана су средства у оквиру следеће економске 
класификације: 
 
Економска класификација 411 - плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирана је у 
укупном избносу од 24.432.550,59 динара и то за следеће намене према конту:  

 4111 – за исплату плата, додатака и накнада за запослене, планирана су средства у 
висини од 24.432.550,59 динара.  

 
Економска класификација 412 – социјални доприноси на терет послодавца планирана је у 
укупном износу од 4.373.426,56 динара  то за следеће намене према контима: 

 4121 за плаћање доприноса за пензијско и инвалидско осигурање у висини од 
2.931.906,07 динара,  

 4122 за плаћање доприноса за здравствено осигурање у висини од 1.258.276,36 динара 
и 

 4123 за плаћање доприноса за незапосленост у висини од 183.244,13 динара. 
 
Економска класификација 413 – накнаде у натури планирана су у износу од 818.000,00 динара и 
то за следеће намене према конту: 

 4131 за плаћање накнада у натури (маркице за превоз на посао и са посла, поклони за 
децу запослених и др),  у висини од 818.000,00 динара. 

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

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

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

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

 
Економска класификација 415 – накнаде трошкова за запослене планирана су у износу од 
1.280.000,00 динара и то за следеће намене према конту: 
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 4151 за накнаде трошкова за запослене у износу од 1.280.000,00 динара. Ова средства 
планирана су за накнаде трошкова запосленима за превоз на посао и са посла које се 
исплаћују у готовини и друге накнаде. 

 
Економска класификација 416 – награде запосленима и остали посебни расходи панирани су у 
износу од  100.000,00 динара и то за следеће намене према конту: 

 4161 за јубиларне награде запосленима и друго планирана су  средства у износу од 
100.000,00 динара.  

 
Економска класификација 421 – стални трошкови панирани су у износу од  80.000,00 динара и то 
за следеће намене према конту: 

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

 4214 за плаћање услуга комуникација (трошкови телефона и телефакса, трошкове 
интернета, услуге мобилног телефона и др) у износу од 70.000,00 динара, 
 

 
Економска класификација 422 – Трошкови путовања планирани су износу од 1.250.000,00 динара и 
то за следеће намене преама конту: 

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

 
Економска класификација 423 – услуге по уговору планирана су средства у укупном износу од 
5.281.000,00 динара и то за следеће намене према контима: 

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

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

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

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

 4235 за стручне услуге (плаћање привремених и повремених послова и др.) у износу од 
2.700.000,00 динара.  

 4237 за  поклоне деци приликом посета установа за смештај деце, вишечланих породица  
и др. у висини од  400.000,00 динара и 

 4239 за остале опште услуге у висини од  31.000,00 динара. 
 
Економска класификација 426 – материјал  планирана су средства у укупном износу од 450.000,00 
динара и то за следеће намене према контима: 

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

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

 
Економска класификација 465 – остале дотације и трансфери планирана су у укупном износу од  
3.257.045,35 динара и то за следеће намене према контима: 

 4651 остале текучће дотације и трансфери  за уплату средстава по основу Закона о 
привременом уређивању основице за обрачун  и исплату плата односно зарада  и других 
сталних примања у висини од 3.257.045,35 динара  

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

 4821 за плаћање осталих пореза у износу од 10.000,00 динара. 
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 4822 за плаћање обавезних такси у износу од 10.000,00 динара, 

 4823 за новчане казне и пенале у износу од 10.000,00 динара. 
 
Економска класификација 483 – новчане казне и пенали по решењу судова планирана су у износу 
од 100.000,00 динара и то за: 

 4831 за плаћање новчаних казни и пенала по решењу судова и судских тела у висини од 
100.000,00 динара. 

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

 
ПРОГРАМ 0904:  БОРАЧКО ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА 

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

1. Подршка удружењима и невладиним организацијама у области борачко-инвалидске 
заштите у висини од  5.000.000,00 динара и 
 

2. Администрација, управљање и надзор у области борачко инвалидске заштите уи заштите 
цивилних инвалида рата у висини од 12.293.000,00 динара  
 

што укупно за Програм: Борачко инвалидска заштита износи  17.293.000,00 динара, а средства су 
планирана из извора 01 00 – приходи из буџета. 
 
 
 

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

 
Финанасијском подршком за реализацију пројеката у области борачко-инвалидске заштите 
стварају се услови за пружање неопходне помоћи и услуга лицима из ове области. 
Кроз пројекте омогућује се финансијска подршка која утиче не само на квалитет живота него и на 
побољшање здравственог стања, социјализацију  и афирмацију лица, како  чланова ових 
удружења и тако других лица. Средства за ове намене биће расподељена на основу расписаног 
јавног конкурса. 
 
 
Расходи и издаци: 
 У оквиру ове програмске активности планирана су средства у оквиру следеће економске 
класификације: 
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Економска класификација 481 – дотације невладиним организацијам  планирана су средства у 
укупном износу од  5.000.000,00 динара и то према конту: 

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

2. Програмска активност 09041005: Администрација, управљање и надзор у области борачко 
инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата  у износу од 12.293.000,00 динара 
 

Увођењем корисника у додатна права као и омогућавањем даљег коришћења стечених, знатно се 
утиче на положају ове популације. Од ефикасности рада у вођењу управног поступка и давања 
информација о могућности стицања права зависи и почетак времена коришћења истих и почетак 
њихове исплате. Истовремено се контролом исплата  утврђује да ли је обим остварених права 
правилан у исплати. 
 
Расходи и издаци: 
У оквиру ове програмске активности планирана су средства у оквиру следећих економских 
класификација: 
Економска класификација 411 - плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирана је у 
укупном избносу од 8.812.000,00 динара и то за следеће намене према конту:  

 4111 – за исплату плата, додатака и накнада за запослене, планирана су средства у висини 
од 8.812.000,00 динара.  

 
Економска класификација 412 – социјални доприноси на терет послодавца планирана је у 
укупном износу од 1.578.000,00 динара  то за следеће намене према контима: 

 4121 за плаћање доприноса за пензијско и инвалидско осигурање у висини од 
1.058.000,00 динара,  

 4122 за плаћање доприноса за здравствено осигурање у висини од 454.000,00 динара и 

 4123 за плаћање доприноса за незапосленост у висини од 66.000,00 динара. 
 
Економска класификација 413 – накнаде у натури планирана су у износу од 90.000,00 динара и то 
за следеће намене према конту: 

 4131 за плаћање накнада у натури (роба и услуге које обезбеђује послодавац, маркице 
за превоз на посао и са посла, поклони за децу запослених и др),  у висини од 90.000,00 
динара. 

 
Економска класификација 414 – социјална давања запосленима планирана су у укупном износу од 
234.000,00 динара и то са следеће намене према конту:  

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

 4143 за исплату за отпремнине приликом одласка у пензију или отпуштања са посла, 
помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице и друго  у висини од 
134.000,00 динара и 

 
Економска класификација 415 – накнаде трошкова за запослене планирана су у износу од 
280.000,00 динара и то за следеће намене према конту: 

 4151 за накнаде трошкова за запослене у износу од 280.000,00 динара. Ова средства 
планирана су за накнаде трошкова запосленима за превоз на посао и са посла које се 
исплаћују у готовини и друге накнаде. 

 
Економска класификација 416 – награде запосленима и остали посебни расходи панирани су у 
износу од 126.000,00  динара и то за следеће намене према конту: 
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 4161 за јубиларне награде запосленима и друго планирана су  средства у износу од 
126.000,00  динара.  

 
Економска класификација 465 – остале дотације и трансфери планирана су у укупном износу од  
1.173.000,00 динара и то за следеће намене према контима: 

 4651 остале текуће дотације и трансфери  за уплату средстава по основу Закона о 
привременом уређивању основице за обрачун  и исплату плата односно зарада  и других 
сталних примања у висини од 1.173.000,00 динара. 

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

 
 

ПРОГРАМ 1001:  УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА 
 
 
Сврха програма:  
Програм обухвата активности на афирмацији родне равноправности и оснаживању жена, 
истраживачке, едукативне, издавачке и промотицне активности у области родне равноправности, 
подршку социјалној инклузији Рома и Ромкиња на територији АП Вовјодине, као и спровођење 
активности усмерене на заштиту жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП 
Војводини 
 
Биланс програма: 

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

равноправности полова у износу  од 75.500.000,00 динар 
3. Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ у износу од 24.800.000,00 динара 
4. Заштите жена од насиља у породици и у партнерским односима у АПВ у износу од 

13.000.000,00 динара 
 

што укупно за Програм: Унапређење и надзор у области здравства у износу од 122.045.000,00 
динара, а средства су планирана из извора 01 00 – приходи из буџета 
 

1. Програмска активност 10011014:  Афирмација родне равноправности   
 
Програмска активност обухвата спровођене конкурса за подршку активности удружења 
грађана/организација са циљем унапређивања родне равноправности и праћење њихове 
реализације, доделу Годишњег признања у области равноправности полова у категоријама 
појединац/појединка и организација, штампање промотивних материјала са садржајима у области 
родне равноправности. 
 
Расходи и издаци: 
У оквиру ове програмске активности планирана су средства у укупном износу од 8.745.000,00 
динара за следеће намене по контима: 
 
Економска класификација 423 – услуге по уговору планирана су средства у укупном износу од 
1.125.000,00 динара и то за следеће намене према контима: 

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

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

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

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

 4727 накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт у висини од 310.000,00 
динара. Средства су планирана за доделу Годишњег признања из области равноправности 
полова у категорији појединац.  
 

Економска класификација 481 – дотације невладиним организацијам  планирана су средства у 
укупном износу од  7.310.000,00 динара и то према конту: 

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

 
 

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

 
Расходи и издаци: 
У оквиру ове програмске активности планирана су средства у укупном износу од 75.500.000,00 
динара за следеће намене по контима: 
 
Економска класификација 465 – остале дотације и трансфери планирана су у укупном износу од  
75.500,000 динара и то за следеће намене према контима: 

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

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

 
 

3. Програмска активност 10011016:  Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ 
 
Програмска активност се спроводи са циљем имплементације и примене Стратегије за 
унапређење положаја Рома/Ромкиња на територији Аутономне покрајине Војводине и 
интеграције Рома/Ромкиња у друштвене токове.   
Расходи и издаци: 
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У оквиру ове програмске активности планирана су средства у укупном износу од 24.800.000,00 
динара за следеће намене по контима: 

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

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

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

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

Економска класификација 465 – остале дотације и трансфери планирана су у укупном износу од 
16.000,000 динара и то за следеће намене према контима: 

 4651 остале текуће дотације и трансфери  у висини од 16.000.000,00 динара.
Средства су планирана за редован рад и програмске активности Канцеларије за инклузију
Рома.

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

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

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

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

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

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

 4235 за стручне услуге у износу од 3.000.000,00 динара. Ова средства су намењена
едукацијама и обукама пре свега за професионална лица која се баве  насиљем у
породици и у партнерским односима у АПВ као и другим лицима запосленим у општинама
и институцијама и која учествују у реашвању саитуација насиља.
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Економска класификација 454 – субвенције приватним предузећима планирана су у укупном 
износу од  10.000.000,00 динара и то за следеће намене према контима: 

 4541 текуће субвенције приватним предузећима   у висини од 10.000.000,00 динара.
Средства ће бити додељена послодавцима, на основу расписаног Јавног конкурса, а
намењена су за реализацији програма новог запошљавања жена које су у ситуацији
партнерског и породичног насиља на територији АП Војводине, са циљем  економског
оснаживања жена која су се нашле у ситуацији породичног или партнерског насиља.

Нови Сад, ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 

Дана 6.01.2017 ПРЕДРАГ ВУЛЕТИЋ 
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