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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  2016. 
годину  („Службени  лист  АП  Војводине“,  број  54/2014)  покрајински  секретар  за  здравство, 
социјалну политику и демографију доноси 

 
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ  ЗА 
2016. ГОДИНУ 

 
I     ПРИХОДИ, ПРИМАЊА  И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 

 
Покрајинском  скупштинском  одлуком  о  буџету  Аутономне  Покрајине  Војводине  за  2016.  годину 
утврђени  су  укупни  приходи  и  примања  Покрајинског  секретаријата  за  здравство,  социјалну 
политику и демографију за 2016. годину у оквиру раздела 07,  у износу од 946.191.307,00 динара из 
следећих извора: 
 

1. Приходи из буџета ‐ 01 00,  у буџетској 2016. годину износе 822.460.022,00 динара, 
2. Социјални доприноси – 03 00 у буџетској 2016. години износе 500.000,00 динара, 
3. Донације  од  међународних  организација  –  06  00  у  буџетској  2016.  години  износе 

23.231.285,00 динара, 
4. Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – 13 00 у буџетској 2016.  години износи 

20.000.000,00 динара и 
5. Нераспоређен вишак прихода из ранијих година –  средства од наплаћених потраживања 

Фонда  за  развој  Аутономне  покрајине  Војводине  и  других  потраживања  по  датим 
кредитима – 13 12 у буџетској 2016. години износи 80.000.000,00 динара. 
 

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

01 00   Приходи из буџета                                        775.273.440,00 динара 
06 00   Донације од међународних организација  12.231.285,00 динара 
13 00   Нераспоређен вишак прихода из ранијих година  20.000.000,00 динара 
13 02    Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – средства од наплаћених потраживања 

Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим 
кредитима    80.000.000,00 динара 

                УКУПНО:                                                                                887.504.725,00 динара  
 

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

 
1. Покрајински завод за социјалну заштиту из следећих извора: 
 

01 00   Приходи из буџета  21.600.000,00 динара                      
03 00   Социјални доприноси  500.000,00 динара                      
06 00   Донације од међународних организације  11.000.000,00 динара                      
    УКУПНО:    33.100.000,00 динара                      
                                                       
2. Центар за породични смештај и усвојење – Нови Сад из извора: 
 
01 00   Приходи из буџета  25.586.582,00 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 и 103/2015) 
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II    ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА 
 
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2016.  годину 
утврђен  је  распоред  расхода  и  издатака  Покрајинског  секретаријата  за  здравство,  социјалну 
политику  и  демографију  за  2016.  годину  у  оквиру  раздела  07,  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 
760 ‐ здравство некласификовано на другом месту 

 
 у износу од 946.191.307,00 динара и приказан је у следећој табели:  
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07 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ

0700 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију
Програм 0902 Социјална заштита

Програмска
активност 1001 Развој услуга социјалне заштите-Програм унапређења социјалне заштите у АпВ

090 Социјална заштита некласификована на другом месту
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ

25.000.000,00 25.000.000,00463

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 10.000.000,00 10.000.000,00

01 00 10.000.000,00 10.000.000,00Приходи из буџета

4632 Капитални трансфери осталим нивоима
власти

15.000.000,00 15.000.000,00

01 00 15.000.000,00 15.000.000,00Приходи из буџета

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

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

Извори финансирања за функцију 090
01 00 Приходи из буџета 30.000.000,00 30.000.000,00

Укупно за функцију  090

Укупно за програмску активност 1001 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001

01 00 Приходи из буџета 30.000.000,00 30.000.000,00

Програмска
активност 1002

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

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 090
01 00 Приходи из буџета 4.000.000,00 4.000.000,00

Укупно за функцију  090

Укупно за програмску активност 1002 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002

01 00 Приходи из буџета 4.000.000,00 4.000.000,00
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Програмска
активност 1003

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

090 Социјална заштита некласификована на другом месту
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

10.000.000,00 10.000.000,00481

4819 Дотације осталим непрофитним
институцијама

10.000.000,00 10.000.000,00

01 00 10.000.000,00 10.000.000,00Приходи из буџета

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

Извори финансирања за функцију 090
01 00 Приходи из буџета 10.000.000,00 10.000.000,00

Укупно за функцију  090

Укупно за програмску активност 1003 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003

01 00 Приходи из буџета 10.000.000,00 10.000.000,00

Програмска
активност 1004 Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима

070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 45.000.000,00 45.000.000,00465

4651 Остале текуће дотације и трансфери 21.000.000,00 21.000.000,00

01 00 21.000.000,00 21.000.000,00Приходи из буџета

4652 Остале капиталне дотације и трансфери 24.000.000,00 24.000.000,00

01 00 24.000.000,00 24.000.000,00Приходи из буџета

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00

Извори финансирања за функцију 070
01 00 Приходи из буџета 45.000.000,00 45.000.000,00

Укупно за функцију  070

Укупно за програмску активност 1004 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1004

01 00 Приходи из буџета 45.000.000,00 45.000.000,00

Програмска
активност 1005

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

090 Социјална заштита некласификована на другом месту
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

14.504.151,83 14.504.151,83411

4111 Плате, додаци и накнаде запослених 14.504.151,83 14.504.151,83

01 00 14.504.151,83 14.504.151,83Приходи из буџета

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА

2.596.243,18 2.596.243,18412

4121 Допринос за пензијско и инвалидско
осигурање

1.740.498,22 1.740.498,22

01 00 1.740.498,22 1.740.498,22Приходи из буџета

4122 Допринос за здравствено осигурање 746.963,82 746.963,82

01 00 746.963,82 746.963,82Приходи из буџета

4123 Допринос за незапосленост 108.781,14 108.781,14

01 00 108.781,14 108.781,14Приходи из буџета
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НАКНАДЕ У НАТУРИ 161.000,00 161.000,00413
4131 Накнаде у натури 161.000,00 161.000,00

01 00 161.000,00 161.000,00Приходи из буџета

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 424.866,93 424.866,93414
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 224.866,93 224.866,93

01 00 224.866,93 224.866,93Приходи из буџета

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 492.000,00 492.000,00415
4151 Накнаде трошкова за запослене 492.000,00 492.000,00

01 00 492.000,00 492.000,00Приходи из буџета

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 1.935.938,06 1.935.938,06465
4651 Остале текуће дотације и трансфери 1.935.938,06 1.935.938,06

01 00 1.935.938,06 1.935.938,06Приходи из буџета

20.114.200,00 0,00 20.114.200,00

Извори финансирања за функцију 090
01 00 Приходи из буџета 20.114.200,00 20.114.200,00

Укупно за функцију  090

Укупно за програмску активност 1005 20.114.200,00 0,00 20.114.200,00

Извори финансирања за програмску активност 1005

01 00 Приходи из буџета 20.114.200,00 20.114.200,00

Укупно за програм Социјална заштита 109.114.200,00 0,00 109.114.200,00

Извори финансирања за програм Социјална заштита

01 00 Приходи из буџета 109.114.200,00 109.114.200,00

Програм 0903 Породично-правна заштита грађана
Програмска
активност 1001 Подршка породицама за подстицање рађања

040 Породица и деца
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
ИЗ БУЏЕТА

411.600.000,00 411.600.000,00472

4723 Накнаде из буџета за децу и породицу 411.600.000,00 411.600.000,00

01 00 411.600.000,00 411.600.000,00Приходи из буџета

411.600.000,00 0,00 411.600.000,00

Извори финансирања за функцију 040
01 00 Приходи из буџета 411.600.000,00 411.600.000,00

Укупно за функцију  040

Укупно за програмску активност 1001 411.600.000,00 0,00 411.600.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001

01 00 Приходи из буџета 411.600.000,00 411.600.000,00
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Програмска
активност 1002

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

040 Породица и деца
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

1.000.000,00 1.000.000,00481

4819 Дотације осталим непрофитним
институцијама

1.000.000,00 1.000.000,00

01 00 1.000.000,00 1.000.000,00Приходи из буџета

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

Извори финансирања за функцију 040
01 00 Приходи из буџета 1.000.000,00 1.000.000,00

Укупно за функцију  040

Укупно за програмску активност 1002 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002

01 00 Приходи из буџета 1.000.000,00 1.000.000,00

Програмска
активност 1003 Администрација,  управљање и надзор

040 Породица и деца
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

9.763.612,56 9.763.612,56411

4111 Плате, додаци и накнаде запослених 9.763.612,56 9.763.612,56

01 00 9.763.612,56 9.763.612,56Приходи из буџета

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА

1.747.686,65 1.747.686,65412

4121 Допринос за пензијско и инвалидско
осигурање

1.171.633,51 1.171.633,51

01 00 1.171.633,51 1.171.633,51Приходи из буџета

4122 Допринос за здравствено осигурање 502.826,05 502.826,05

01 00 502.826,05 502.826,05Приходи из буџета

4123 Допринос за незапосленост 73.227,09 73.227,09

01 00 73.227,09 73.227,09Приходи из буџета

НАКНАДЕ У НАТУРИ 239.000,00 239.000,00413
4131 Накнаде у натури 239.000,00 239.000,00

01 00 239.000,00 239.000,00Приходи из буџета

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 1.172.492,72 1.172.492,72414
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 672.492,72 672.492,72

01 00 672.492,72 672.492,72Приходи 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 66.300,00 66.300,00415
4151 Накнаде трошкова за запослене 66.300,00 66.300,00

01 00 66.300,00 66.300,00Приходи из буџета
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НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ
ПОСЕБНИ РАСХОДИ

60.000,00 60.000,00416

4161 Награде запосленима и остали посебни
расходи

60.000,00 60.000,00

01 00 60.000,00 60.000,00Приходи из буџета

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 1.500.000,00 1.500.000,00422
4221 Трошкови службених путовања у земљи 1.500.000,00 1.500.000,00

01 00 1.500.000,00 1.500.000,00Приходи из буџета

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 5.850.000,00 5.850.000,00423
4231 Административне услуге 100.000,00 100.000,00

01 00 100.000,00 100.000,00Приходи 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

600.000,00 600.000,00

01 00 600.000,00 600.000,00Приходи из буџета

4234 Услуге информисања 400.000,00 400.000,00

01 00 400.000,00 400.000,00Приходи из буџета

4235 Стручне услуге 3.700.000,00 3.700.000,00

01 00 3.700.000,00 3.700.000,00Приходи из буџета

4237 Репрезентација 400.000,00 400.000,00

01 00 400.000,00 400.000,00Приходи из буџета

4239 Остале опште услуге 50.000,00 50.000,00

01 00 50.000,00 50.000,00Приходи из буџета

МАТЕРИЈАЛ 700.000,00 700.000,00426
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

500.000,00 500.000,00

01 00 500.000,00 500.000,00Приходи из буџета

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 1.802.108,07 1.802.108,07465
4651 Остале текуће дотације и трансфери 1.802.108,07 1.802.108,07

01 00 1.802.108,07 1.802.108,07Приходи из буџета

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И
ПЕНАЛИ

30.000,00 30.000,00482

4821 Остали порези 10.000,00 10.000,00

01 00 10.000,00 10.000,00Приходи из буџета

4822 Обавезне таксе 10.000,00 10.000,00

01 00 10.000,00 10.000,00Приходи из буџета

4823 Новчане казне и пенали 10.000,00 10.000,00

01 00 10.000,00 10.000,00Приходи из буџета

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
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23.031.200,00 0,00 23.031.200,00

Извори финансирања за функцију 040
01 00 Приходи из буџета 23.031.200,00 23.031.200,00

Укупно за функцију  040

Укупно за програмску активност 1003 23.031.200,00 0,00 23.031.200,00

Извори финансирања за програмску активност 1003

01 00 Приходи из буџета 23.031.200,00 23.031.200,00

Укупно за програм Породично-правна заштита грађана 435.631.200,00 0,00 435.631.200,00

Извори финансирања за програм Породично-правна заштита грађана

01 00 Приходи из буџета 435.631.200,00 435.631.200,00

Програм 0904 Борачко-инвалидска заштита
Програмска
активност 1001

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

010 Болест и инвалидност
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

7.487.284,08 7.487.284,08411

4111 Плате, додаци и накнаде запослених 7.487.284,08 7.487.284,08

01 00 7.487.284,08 7.487.284,08Приходи из буџета

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА

1.340.223,85 1.340.223,85412

4121 Допринос за пензијско и инвалидско
осигурање

898.474,09 898.474,09

01 00 898.474,09 898.474,09Приходи из буџета

4122 Допринос за здравствено осигурање 385.595,13 385.595,13

01 00 385.595,13 385.595,13Приходи из буџета

4123 Допринос за незапосленост 56.154,63 56.154,63

01 00 56.154,63 56.154,63Приходи из буџета

НАКНАДЕ У НАТУРИ 89.000,00 89.000,00413
4131 Накнаде у натури 89.000,00 89.000,00

01 00 89.000,00 89.000,00Приходи из буџета

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 269.074,64 269.074,64414
4141 Исплата накнада за време одсуствовања с

посла на терет фондова
100.000,00 100.000,00

01 00 100.000,00 100.000,00Приходи из буџета

4143 Отпремнине и помоћи 169.074,64 169.074,64

01 00 169.074,64 169.074,64Приходи из буџета

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 73.000,00 73.000,00415
4151 Накнаде трошкова за запослене 73.000,00 73.000,00

01 00 73.000,00 73.000,00Приходи из буџета

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ
ПОСЕБНИ РАСХОДИ

166.000,00 166.000,00416

4161 Награде запосленима и остали посебни
расходи

166.000,00 166.000,00

01 00 166.000,00 166.000,00Приходи из буџета
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ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 996.217,43 996.217,43465
4651 Остале текуће дотације и трансфери 996.217,43 996.217,43

01 00 996.217,43 996.217,43Приходи из буџета

10.420.800,00 0,00 10.420.800,00

Извори финансирања за функцију 010
01 00 Приходи из буџета 10.420.800,00 10.420.800,00

Укупно за функцију  010

Укупно за програмску активност 1001 10.420.800,00 0,00 10.420.800,00

Извори финансирања за програмску активност 1001

01 00 Приходи из буџета 10.420.800,00 10.420.800,00

Програмска
активност 1002

Подршка удружењима и невладиним организацијама у области борачко-инвалидске
заштите

010 Болест и инвалидност
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

3.000.000,00 3.000.000,00481

4819 Дотације осталим непрофитним
институцијама

3.000.000,00 3.000.000,00

01 00 3.000.000,00 3.000.000,00Приходи из буџета

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

Извори финансирања за функцију 010
01 00 Приходи из буџета 3.000.000,00 3.000.000,00

Укупно за функцију  010

Укупно за програмску активност 1002 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002

01 00 Приходи из буџета 3.000.000,00 3.000.000,00

Укупно за програм Борачко-инвалидска заштита 13.420.800,00 0,00 13.420.800,00

Извори финансирања за програм Борачко-инвалидска заштита

01 00 Приходи из буџета 13.420.800,00 13.420.800,00

Програм 1801 Уређење и надзор у области здравства
Програмска
активност 1003 Санитарни надзор на територији АПВ

760 Здравство некласификовано на другом месту
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

61.883.213,28 61.883.213,28411

4111 Плате, додаци и накнаде запослених 61.883.213,28 61.883.213,28

01 00 61.883.213,28 61.883.213,28Приходи из буџета

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА

11.077.095,17 11.077.095,17412

4121 Допринос за пензијско и инвалидско
осигурање

7.425.985,59 7.425.985,59

01 00 7.425.985,59 7.425.985,59Приходи из буџета

4122 Допринос за здравствено осигурање 3.186.985,48 3.186.985,48

01 00 3.186.985,48 3.186.985,48Приходи из буџета

4123 Допринос за незапосленост 464.124,10 464.124,10

01 00 464.124,10 464.124,10Приходи из буџета
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НАКНАДЕ У НАТУРИ 546.000,00 546.000,00413
4131 Накнаде у натури 546.000,00 546.000,00

01 00 546.000,00 546.000,00Приходи из буџета

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 881.407,40 881.407,40414
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 781.407,40 781.407,40

01 00 781.407,40 781.407,40Приходи из буџета

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 3.154.000,00 3.154.000,00415
4151 Накнаде трошкова за запослене 3.154.000,00 3.154.000,00

01 00 3.154.000,00 3.154.000,00Приходи из буџета

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ
ПОСЕБНИ РАСХОДИ

405.000,00 405.000,00416

4161 Награде запосленима и остали посебни
расходи

405.000,00 405.000,00

01 00 405.000,00 405.000,00Приходи из буџета

СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1.880.000,00 1.880.000,00421
4212 Енергетске услуге 800.000,00 800.000,00

01 00 800.000,00 800.000,00Приходи из буџета

4213 Комуналне услуге 200.000,00 200.000,00

01 00 200.000,00 200.000,00Приходи из буџета

4214 Услуге комуникација 530.000,00 530.000,00

01 00 530.000,00 530.000,00Приходи из буџета

4216 Закуп имовине и опреме 200.000,00 200.000,00

01 00 200.000,00 200.000,00Приходи из буџета

4219 Остали трошкови 150.000,00 150.000,00

01 00 150.000,00 150.000,00Приходи из буџета

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 8.272.284,15 8.272.284,15465
4651 Остале текуће дотације и трансфери 8.272.284,15 8.272.284,15

01 00 8.272.284,15 8.272.284,15Приходи из буџета

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 250.000,00 250.000,00515
5151 Нематеријална имовина 250.000,00 250.000,00

01 00 250.000,00 250.000,00Приходи из буџета

88.349.000,00 0,00 88.349.000,00

Извори финансирања за функцију 760
01 00 Приходи из буџета 88.349.000,00 88.349.000,00

Укупно за функцију  760

Укупно за програмску активност 1003 88.349.000,00 0,00 88.349.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003

01 00 Приходи из буџета 88.349.000,00 88.349.000,00
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Програмска
активност 1004 Администрација и управљање

760 Здравство некласификовано на другом месту
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

15.352.672,38 15.352.672,38411

4111 Плате, додаци и накнаде запослених 15.352.672,38 15.352.672,38

01 00 15.352.672,38 15.352.672,38Приходи из буџета

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА

2.748.128,36 2.748.128,36412

4121 Допринос за пензијско и инвалидско
осигурање

1.842.320,69 1.842.320,69

01 00 1.842.320,69 1.842.320,69Приходи из буџета

4122 Допринос за здравствено осигурање 790.662,63 790.662,63

01 00 790.662,63 790.662,63Приходи из буџета

4123 Допринос за незапосленост 115.145,04 115.145,04

01 00 115.145,04 115.145,04Приходи из буџета

НАКНАДЕ У НАТУРИ 165.000,00 165.000,00413
4131 Накнаде у натури 165.000,00 165.000,00

01 00 165.000,00 165.000,00Приходи из буџета

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 100.000,00 100.000,00414
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

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 279.000,00 279.000,00415
4151 Накнаде трошкова за запослене 279.000,00 279.000,00

01 00 279.000,00 279.000,00Приходи из буџета

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ
ПОСЕБНИ РАСХОДИ

122.000,00 122.000,00416

4161 Награде запосленима и остали посебни
расходи

122.000,00 122.000,00

01 00 122.000,00 122.000,00Приходи из буџета

СТАЛНИ ТРОШКОВИ 52.541,14 52.541,14421
4211 Трошкови платног промета и банкарских

услуга
52.541,14 52.541,14

01 00 52.541,14 52.541,14Приходи из буџета

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 20.000,00 20.000,00422
4223 Трошкови путовања у оквиру редовног

рада
20.000,00 20.000,00

01 00 20.000,00 20.000,00Приходи из буџета

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 5.000.000,00 5.000.000,00423
4234 Услуге информисања 5.000.000,00 5.000.000,00

01 00 5.000.000,00 5.000.000,00Приходи из буџета

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 50.000,00 50.000,00444
4441 Негативне курсне разлике 50.000,00 50.000,00

01 00 50.000,00 50.000,00Приходи из буџета
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ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 2.049.658,12 2.049.658,12465
4651 Остале текуће дотације и трансфери 2.049.658,12 2.049.658,12

01 00 2.049.658,12 2.049.658,12Приходи из буџета

25.939.000,00 0,00 25.939.000,00

Извори финансирања за функцију 760
01 00 Приходи из буџета 25.939.000,00 25.939.000,00

Укупно за функцију  760

Укупно за програмску активност 1004 25.939.000,00 0,00 25.939.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1004

01 00 Приходи из буџета 25.939.000,00 25.939.000,00

Укупно за програм Уређење и надзор у области здравства 114.288.000,00 0,00 114.288.000,00

Извори финансирања за програм Уређење и надзор у области здравства

01 00 Приходи из буџета 114.288.000,00 114.288.000,00

Програм 1802 Превентивна здравствена заштита

Пројекат 4001 Увођење нове информационе технологије у дијагностици и лечењу од хроничних
незаразних болести и унапређења радиолошке службе

760 Здравство некласификовано на другом месту
ДОТАЦИЈЕ  ОРГАНИЗАЦИЈАМА
ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА

2.030.000,00 2.030.000,00464

4641 Текуће дотације организацијама обавезног
социјалног осигурања

2.030.000,00 2.030.000,00

01 00 2.030.000,00 2.030.000,00Приходи из буџета

2.030.000,00 0,00 2.030.000,00

Извори финансирања за функцију 760
01 00 Приходи из буџета 2.030.000,00 2.030.000,00

Укупно за функцију  760

Укупно за пројекат 4001 2.030.000,00 0,00 2.030.000,00

Извори финансирања за пројекат 4001

01 00 Приходи из буџета 2.030.000,00 2.030.000,00

Пројекат 4002 Неонатални скрининг на цистичну фиброзу на територији АП Војводине
760 Здравство некласификовано на другом месту

ДОТАЦИЈЕ  ОРГАНИЗАЦИЈАМА
ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА

8.666.890,00 8.666.890,00464

4641 Текуће дотације организацијама обавезног
социјалног осигурања

8.666.890,00 8.666.890,00

01 00 8.666.890,00 8.666.890,00Приходи из буџета

8.666.890,00 0,00 8.666.890,00

Извори финансирања за функцију 760
01 00 Приходи из буџета 8.666.890,00 8.666.890,00

Укупно за функцију  760

Укупно за пројекат 4002 8.666.890,00 0,00 8.666.890,00

Извори финансирања за пројекат 4002

01 00 Приходи из буџета 8.666.890,00 8.666.890,00
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Пројекат 4003 Рано откривање и праћење промена функције срца код хипертензивних трудница на
територији АП Војводине

760 Здравство некласификовано на другом месту
ДОТАЦИЈЕ  ОРГАНИЗАЦИЈАМА
ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА

2.850.000,00 2.850.000,00464

4641 Текуће дотације организацијама обавезног
социјалног осигурања

2.850.000,00 2.850.000,00

01 00 2.850.000,00 2.850.000,00Приходи из буџета

2.850.000,00 0,00 2.850.000,00

Извори финансирања за функцију 760
01 00 Приходи из буџета 2.850.000,00 2.850.000,00

Укупно за функцију  760

Укупно за пројекат 4003 2.850.000,00 0,00 2.850.000,00

Извори финансирања за пројекат 4003

01 00 Приходи из буџета 2.850.000,00 2.850.000,00

Пројекат 4004 Рано откривање и лечење компликација шећерне болести на очима
760 Здравство некласификовано на другом месту

ДОТАЦИЈЕ  ОРГАНИЗАЦИЈАМА
ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА

6.570.000,00 6.570.000,00464

4641 Текуће дотације организацијама обавезног
социјалног осигурања

770.000,00 770.000,00

01 00 770.000,00 770.000,00Приходи из буџета

4642 Капиталне дотације организацијама
обавезног социјалног осигурања

5.800.000,00 5.800.000,00

13 00 5.800.000,00 5.800.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година

6.570.000,00 0,00 6.570.000,00

Извори финансирања за функцију 760
01 00
13 00

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година

770.000,00
5.800.000,00

770.000,00
5.800.000,00

Укупно за функцију  760

Укупно за пројекат 4004 6.570.000,00 0,00 6.570.000,00

Извори финансирања за пројекат 4004

01 00
13 00

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година

770.000,00
5.800.000,00

770.000,00
5.800.000,00
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Пројекат 4005 Унапређење лечења брачне неплодности БМПО и преимплантационом генетском
дијагностиком

760 Здравство некласификовано на другом месту
ДОТАЦИЈЕ  ОРГАНИЗАЦИЈАМА
ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА

9.651.980,00 9.651.980,00464

4641 Текуће дотације организацијама обавезног
социјалног осигурања

9.651.980,00 9.651.980,00

01 00 9.651.980,00 9.651.980,00Приходи из буџета

9.651.980,00 0,00 9.651.980,00

Извори финансирања за функцију 760
01 00 Приходи из буџета 9.651.980,00 9.651.980,00

Укупно за функцију  760

Укупно за пројекат 4005 9.651.980,00 0,00 9.651.980,00

Извори финансирања за пројекат 4005

01 00 Приходи из буџета 9.651.980,00 9.651.980,00

Пројекат 4006 Очување плодности код оболелих од малигних болести
760 Здравство некласификовано на другом месту

ДОТАЦИЈЕ  ОРГАНИЗАЦИЈАМА
ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА

12.000.000,00 12.000.000,00464

4641 Текуће дотације организацијама обавезног
социјалног осигурања

12.000.000,00 12.000.000,00

01 00 12.000.000,00 12.000.000,00Приходи из буџета

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00

Извори финансирања за функцију 760
01 00 Приходи из буџета 12.000.000,00 12.000.000,00

Укупно за функцију  760

Укупно за пројекат 4006 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 4006

01 00 Приходи из буџета 12.000.000,00 12.000.000,00

Пројекат 4008 Унапређење онколошке заштите
760 Здравство некласификовано на другом месту

ДОТАЦИЈЕ  ОРГАНИЗАЦИЈАМА
ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА

4.790.250,00 4.790.250,00464

4641 Текуће дотације организацијама обавезног
социјалног осигурања

1.288.940,00 1.288.940,00

01 00 1.288.940,00 1.288.940,00Приходи из буџета

4642 Капиталне дотације организацијама
обавезног социјалног осигурања

3.501.310,00 3.501.310,00

13 00 3.501.310,00 3.501.310,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година

4.790.250,00 0,00 4.790.250,00

Извори финансирања за функцију 760
01 00
13 00

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година

1.288.940,00
3.501.310,00

1.288.940,00
3.501.310,00

Укупно за функцију  760
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Укупно за пројекат 4008 4.790.250,00 0,00 4.790.250,00

Извори финансирања за пројекат 4008

01 00
13 00

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година

1.288.940,00
3.501.310,00

1.288.940,00
3.501.310,00

Пројекат 4009
Лечење узнапредовале дегенеративне остеоартрозе и фокалних остеохондралних
лезија зглоба колена методом интраартикуларног или оперативног апликовања
мезенхималних матичних ћелија из БМАЦ пацијената на територији АП Војводине

760 Здравство некласификовано на другом месту
ДОТАЦИЈЕ  ОРГАНИЗАЦИЈАМА
ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА

11.160.120,00 11.160.120,00464

4641 Текуће дотације организацијама обавезног
социјалног осигурања

7.945.000,00 7.945.000,00

01 00 7.945.000,00 7.945.000,00Приходи из буџета

4642 Капиталне дотације организацијама
обавезног социјалног осигурања

3.215.120,00 3.215.120,00

13 00 3.215.120,00 3.215.120,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година

11.160.120,00 0,00 11.160.120,00

Извори финансирања за функцију 760
01 00
13 00

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година

7.945.000,00
3.215.120,00

7.945.000,00
3.215.120,00

Укупно за функцију  760

Укупно за пројекат 4009 11.160.120,00 0,00 11.160.120,00

Извори финансирања за пројекат 4009

01 00
13 00

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година

7.945.000,00
3.215.120,00

7.945.000,00
3.215.120,00

Укупно за програм Превентивна здравствена заштита 57.719.240,00 0,00 57.719.240,00

Извори финансирања за програм Превентивна здравствена заштита

01 00
13 00

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година

45.202.810,00
12.516.430,00

45.202.810,00
12.516.430,00
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Програм 1803 Развој квалитета и доступности здравствене заштите
Програмска
активност 1003 Хитна медицинска помоћ

760 Здравство некласификовано на другом месту
ДОТАЦИЈЕ  ОРГАНИЗАЦИЈАМА
ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА

100.000,00 100.000,00464

4641 Текуће дотације организацијама обавезног
социјалног осигурања

100.000,00 100.000,00

01 00 100.000,00 100.000,00Приходи из буџета

100.000,00 0,00 100.000,00

Извори финансирања за функцију 760
01 00 Приходи из буџета 100.000,00 100.000,00

Укупно за функцију  760

Укупно за програмску активност 1003 100.000,00 0,00 100.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003

01 00 Приходи из буџета 100.000,00 100.000,00

Програмска
активност 1010 Обезбеђење несметаног функционисања и подизање квалитета здравствене заштите

760 Здравство некласификовано на другом месту
ДОТАЦИЈЕ  ОРГАНИЗАЦИЈАМА
ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА

48.000.000,00 48.000.000,00464

4641 Текуће дотације организацијама обавезног
социјалног осигурања

48.000.000,00 48.000.000,00

01 00 48.000.000,00 48.000.000,00Приходи из буџета

48.000.000,00 0,00 48.000.000,00

Извори финансирања за функцију 760
01 00 Приходи из буџета 48.000.000,00 48.000.000,00

Укупно за функцију  760

Укупно за програмску активност 1010 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1010

01 00 Приходи из буџета 48.000.000,00 48.000.000,00

Пројекат 4005 Родитељска кућа
760 Здравство некласификовано на другом месту

ДОТАЦИЈЕ  ОРГАНИЗАЦИЈАМА
ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА

10.000.000,00 10.000.000,00464

4641 Текуће дотације организацијама обавезног
социјалног осигурања

10.000.000,00 10.000.000,00

01 00 8.516.430,00 8.516.430,00Приходи из буџета

13 00 1.483.570,00 1.483.570,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

Извори финансирања за функцију 760
01 00
13 00

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година

8.516.430,00
1.483.570,00

8.516.430,00
1.483.570,00

Укупно за функцију  760
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Укупно за пројекат 4005 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 4005

01 00
13 00

Приходи из буџета
Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година

8.516.430,00
1.483.570,00

8.516.430,00
1.483.570,00

Пројекат 4009 Развој здравственог туризма у АПВ
760 Здравство некласификовано на другом месту

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 1.000.000,00 1.000.000,00465
4651 Остале текуће дотације и трансфери 1.000.000,00 1.000.000,00

01 00 1.000.000,00 1.000.000,00Приходи из буџета

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

Извори финансирања за функцију 760
01 00 Приходи из буџета 1.000.000,00 1.000.000,00

Укупно за функцију  760

Укупно за пројекат 4009 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 4009

01 00 Приходи из буџета 1.000.000,00 1.000.000,00

Пројекат 4011 "ЗАУСТАВИ-ЗАШТИТИ-ПОМОЗИ" Снажнији институционални одговор на родно
засновано насиље у Аутономној покрајини Војводини

760 Здравство некласификовано на другом месту
СТАЛНИ ТРОШКОВИ 46.460,00 46.460,00421

4216 Закуп имовине и опреме 46.460,00 46.460,00

06 00 46.460,00 46.460,00Донације од међународних организација

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 279.450,00 279.450,00422
4221 Трошкови службених путовања у земљи 279.450,00 279.450,00

06 00 279.450,00 279.450,00Донације од међународних организација

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 7.917.520,00 7.917.520,00423
4232 Компјутерске услуге 104.995,00 104.995,00

06 00 104.995,00 104.995,00Донације од међународних организација

4234 Услуге информисања 3.073.260,00 3.073.260,00

06 00 3.073.260,00 3.073.260,00Донације од међународних организација

4235 Стручне услуге 3.306.365,00 3.306.365,00

06 00 3.306.365,00 3.306.365,00Донације од међународних организација

4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 1.432.900,00 1.432.900,00

06 00 1.432.900,00 1.432.900,00Донације од међународних организација

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

3.845.600,00 3.845.600,00481

4819 Дотације осталим непрофитним
институцијама

3.845.600,00 3.845.600,00

06 00 3.845.600,00 3.845.600,00Донације од међународних организација

МАШИНЕ И ОПРЕМА 142.255,00 142.255,00512
5122 Административна опрема 142.255,00 142.255,00

06 00 142.255,00 142.255,00Донације од међународних организација



Р
аздео
Г
л
ава

П
рограм

Ф
ун

к
ц
и
он

ал
н
а

к
л
аси

ф
и
к
ац

и
ја

Е
к
он

ом
ск

а
к
л
аси

ф
и
к
ац

и
ја

И
звор

ф
и
н
ан

си
рањ

а

Назив

Расходи и издаци из 
прихода, примања и 

пренетих
неутрошених 
средстава

Расходи и 
издаци из 
додатних 
средстава

Укупно

П
рограм

ск
а

струк
тура

0,00 12.231.285,00 12.231.285,00

Извори финансирања за функцију 760
06 00 Донације од међународних организација 12.231.285,00 12.231.285,00

Укупно за функцију  760

Укупно за пројекат 4011 0,00 12.231.285,00 12.231.285,00

Извори финансирања за пројекат 4011

06 00 Донације од међународних организација 12.231.285,00 12.231.285,00

Укупно за програм Развој квалитета и доступности здравствене
заштите

59.100.000,00 12.231.285,00 71.331.285,00

Извори финансирања за програм Развој квалитета и доступности здравствене заштите

01 00
06 00

13 00

Приходи из буџета
Донације од међународних организација

Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година

57.616.430,00

1.483.570,00

12.231.285,00
57.616.430,00
12.231.285,00

1.483.570,00

Програм 1807 Развој инфраструктуре здравствених установа
Програмска
активност 1001

Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП
Војводина

760 Здравство некласификовано на другом месту
ДОТАЦИЈЕ  ОРГАНИЗАЦИЈАМА
ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА

86.000.000,00 86.000.000,00464

4642 Капиталне дотације организацијама
обавезног социјалног осигурања

86.000.000,00 86.000.000,00

13 00 6.000.000,00 6.000.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година

13 12 80.000.000,00 80.000.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година -  средства од наплаћених
потраживања Фонда за развој Аутономне
Покрајине Војводине и других потрживања по
датим кредитима

86.000.000,00 0,00 86.000.000,00

Извори финансирања за функцију 760
13 00

13 12

Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година
Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година -  средства од наплаћених
потраживања Фонда за развој Аутономне
Покрајине Војводине и других потрживања по
датим кредитима

6.000.000,00

80.000.000,00

6.000.000,00

80.000.000,00

Укупно за функцију  760

Укупно за програмску активност 1001 86.000.000,00 0,00 86.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001

13 00

13 12

Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година
Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година -  средства од наплаћених
потраживања Фонда за развој Аутономне
Покрајине Војводине и других потрживања по
датим кредитима

6.000.000,00

80.000.000,00

6.000.000,00

80.000.000,00
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Укупно за програм Развој инфраструктуре здравствених установа 86.000.000,00 0,00 86.000.000,00

Извори финансирања за програм Развој инфраструктуре здравствених установа

13 00

13 12

Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година
Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година -  средства од наплаћених
потраживања Фонда за развој Аутономне
Покрајине Војводине и других потрживања по
датим кредитима

6.000.000,00

80.000.000,00

6.000.000,00

80.000.000,00

Свега за главу 0700 - Покрајински секретаријат за здравство, социјалну
политику и демографију

875.273.440,00 12.231.285,00 887.504.725,00

Извори финансирања за главу 0700 - Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију

01 00
06 00

13 00

13 12

Приходи из буџета
Донације од међународних организација

Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година
Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година -  средства од наплаћених
потраживања Фонда за развој Аутономне
Покрајине Војводине и других потрживања по
датим кредитима

775.273.440,00

20.000.000,00

80.000.000,00

12.231.285,00
775.273.440,00

12.231.285,00

20.000.000,00

80.000.000,00

0701 Покрајински завод за социјалну заштиту
Програм 0902 Социјална заштита

Програмска
активност 1007 Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити

090 Социјална заштита некласификована на другом месту
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

11.307.373,69 11.307.373,69411

4111 Плате, додаци и накнаде запослених 11.307.373,69 11.307.373,69

01 00 11.307.373,69 11.307.373,69Приходи из буџета

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА

2.024.019,89 2.024.019,89412

4121 Допринос за пензијско и инвалидско
осигурање

1.356.884,84 1.356.884,84

01 00 1.356.884,84 1.356.884,84Приходи из буџета

4122 Допринос за здравствено осигурање 582.329,75 582.329,75

01 00 582.329,75 582.329,75Приходи из буџета

4123 Допринос за незапосленост 84.805,30 84.805,30

01 00 84.805,30 84.805,30Приходи 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
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СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 489.000,00 500.000,00 989.000,00414
4141 Исплата накнада за време одсуствовања с

посла на терет фондова
109.000,00 500.000,00 609.000,00

01 00 109.000,00 109.000,00Приходи из буџета

03 00 500.000,00 500.000,00Социјални доприноси

4143 Отпремнине и помоћи 300.000,00 300.000,00

01 00 300.000,00 300.000,00Приходи из буџета

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

80.000,00 80.000,00

01 00 80.000,00 80.000,00Приходи из буџета

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 245.000,00 245.000,00415
4151 Накнаде трошкова за запослене 245.000,00 245.000,00

01 00 245.000,00 245.000,00Приходи из буџета

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ
ПОСЕБНИ РАСХОДИ

672.000,00 672.000,00416

4161 Награде запосленима и остали посебни
расходи

672.000,00 672.000,00

01 00 672.000,00 672.000,00Приходи из буџета

СТАЛНИ ТРОШКОВИ 2.130.000,00 2.130.000,00421
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 500.000,00 500.000,00

01 00 500.000,00 500.000,00Приходи из буџета

4213 Комуналне услуге 900.000,00 900.000,00

01 00 900.000,00 900.000,00Приходи из буџета

4214 Услуге комуникација 350.000,00 350.000,00

01 00 350.000,00 350.000,00Приходи из буџета

4215 Трошкови осигурања 200.000,00 200.000,00

01 00 200.000,00 200.000,00Приходи из буџета

4216 Закуп имовине и опреме 100.000,00 100.000,00

01 00 100.000,00 100.000,00Приходи из буџета

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 189.000,00 189.000,00422
4221 Трошкови службених путовања у земљи 189.000,00 189.000,00

01 00 189.000,00 189.000,00Приходи из буџета



Р
аздео
Г
л
ава

П
рограм

Ф
ун

к
ц
и
он

ал
н
а

к
л
аси

ф
и
к
ац

и
ја

Е
к
он

ом
ск

а
к
л
аси

ф
и
к
ац

и
ја

И
звор

ф
и
н
ан

си
рањ

а

Назив

Расходи и издаци из 
прихода, примања и 

пренетих
неутрошених 
средстава

Расходи и 
издаци из 
додатних 
средстава

Укупно

П
рограм

ск
а

струк
тура

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.715.390,70 1.715.390,70423
4231 Административне услуге 200.000,00 200.000,00

01 00 200.000,00 200.000,00Приходи из буџета

4232 Компјутерске услуге 220.000,00 220.000,00

01 00 220.000,00 220.000,00Приходи из буџета

4233 Услуге образовања и усавршавања
запослених

100.000,00 100.000,00

01 00 100.000,00 100.000,00Приходи из буџета

4234 Услуге информисања 150.000,00 150.000,00

01 00 150.000,00 150.000,00Приходи из буџета

4235 Стручне услуге 761.000,00 761.000,00

01 00 761.000,00 761.000,00Приходи 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 84.390,70 84.390,70

01 00 84.390,70 84.390,70Приходи из буџета

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 250.000,00 250.000,00425
4252 Текуће поправке и одржавање опреме 250.000,00 250.000,00

01 00 250.000,00 250.000,00Приходи из буџета

МАТЕРИЈАЛ 770.000,00 770.000,00426
4261 Административни материјал 240.000,00 240.000,00

01 00 240.000,00 240.000,00Приходи из буџета

4263 Материјали за образовање и усавршавање
запослених

180.000,00 180.000,00

01 00 180.000,00 180.000,00Приходи из буџета

4264 Материјали за саобраћај 180.000,00 180.000,00

01 00 180.000,00 180.000,00Приходи из буџета

4268 Материјали за одржавање хигијене и
угоститељство

120.000,00 120.000,00

01 00 120.000,00 120.000,00Приходи из буџета

4269 Материјали за посебне намене 50.000,00 50.000,00

01 00 50.000,00 50.000,00Приходи из буџета

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 1.416.215,72 1.416.215,72465
4651 Остале текуће дотације и трансфери 1.416.215,72 1.416.215,72

01 00 1.416.215,72 1.416.215,72Приходи из буџета
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ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И
ПЕНАЛИ

80.000,00 80.000,00482

4821 Остали порези 50.000,00 50.000,00

01 00 50.000,00 50.000,00Приходи из буџета

4822 Обавезне таксе 20.000,00 20.000,00

01 00 20.000,00 20.000,00Приходи из буџета

4823 Новчане казне и пенали 10.000,00 10.000,00

01 00 10.000,00 10.000,00Приходи из буџета

МАШИНЕ И ОПРЕМА 82.000,00 82.000,00512
5122 Административна опрема 82.000,00 82.000,00

01 00 82.000,00 82.000,00Приходи из буџета

21.600.000,00 500.000,00 22.100.000,00

Извори финансирања за функцију 090
01 00
03 00

Приходи из буџета
Социјални доприноси

21.600.000,00
500.000,00

21.600.000,00
500.000,00

Укупно за функцију  090

Укупно за програмску активност 1007 21.600.000,00 500.000,00 22.100.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1007

01 00
03 00

Приходи из буџета
Социјални доприноси

21.600.000,00
500.000,00

21.600.000,00
500.000,00

Пројекат 4010 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 4.000.000,00 4.000.000,00422
4221 Трошкови службених путовања у земљи 4.000.000,00 4.000.000,00

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

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 6.120.000,00 6.120.000,00423
4234 Услуге информисања 100.000,00 100.000,00

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

4235 Стручне услуге 4.220.000,00 4.220.000,00

06 00 4.220.000,00 4.220.000,00Донације од међународних организација

4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 1.800.000,00 1.800.000,00

06 00 1.800.000,00 1.800.000,00Донације од међународних организација

МАТЕРИЈАЛ 850.000,00 850.000,00426
4261 Административни материјал 250.000,00 250.000,00

06 00 250.000,00 250.000,00Донације 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 11.000.000,00 11.000.000,00

Извори финансирања за функцију 090
06 00 Донације од међународних организација 11.000.000,00 11.000.000,00

Укупно за функцију  090
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Укупно за пројекат 4010 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 4010

06 00 Донације од међународних организација 11.000.000,00 11.000.000,00

Укупно за програм Социјална заштита 21.600.000,00 11.500.000,00 33.100.000,00

Извори финансирања за програм Социјална заштита

01 00
03 00
06 00

Приходи из буџета
Социјални доприноси
Донације од међународних организација

21.600.000,00
500.000,00

11.000.000,00

21.600.000,00
500.000,00

11.000.000,00

Свега за главу 0701 - Покрајински завод за социјалну заштиту 21.600.000,00 11.500.000,00 33.100.000,00

Извори финансирања за главу 0701 - Покрајински завод за социјалну заштиту

01 00
03 00
06 00

Приходи из буџета
Социјални доприноси
Донације од међународних организација

21.600.000,00
500.000,00

11.000.000,00

21.600.000,00
500.000,00

11.000.000,00

0702 Центар за породични смештај и усвојење - Нови Сад
Програм 0902 Социјална заштита

Програмска
активност 1006 Породични смештај и усвојење

090 Социјална заштита некласификована на другом месту
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

12.901.004,62 12.901.004,62411

4111 Плате, додаци и накнаде запослених 12.901.004,62 12.901.004,62

01 00 12.901.004,62 12.901.004,62Приходи из буџета

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА

2.309.280,45 2.309.280,45412

4121 Допринос за пензијско и инвалидско
осигурање

1.548.120,95 1.548.120,95

01 00 1.548.120,95 1.548.120,95Приходи из буџета

4122 Допринос за здравствено осигурање 664.402,19 664.402,19

01 00 664.402,19 664.402,19Приходи из буџета

4123 Допринос за незапосленост 96.757,31 96.757,31

01 00 96.757,31 96.757,31Приходи из буџета

НАКНАДЕ У НАТУРИ 110.000,00 110.000,00413
4131 Накнаде у натури 110.000,00 110.000,00

01 00 110.000,00 110.000,00Приходи 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
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НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 456.200,00 456.200,00415
4151 Накнаде трошкова за запослене 456.200,00 456.200,00

01 00 456.200,00 456.200,00Приходи из буџета

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ
ПОСЕБНИ РАСХОДИ

400.000,00 400.000,00416

4161 Награде запосленима и остали посебни
расходи

400.000,00 400.000,00

01 00 400.000,00 400.000,00Приходи из буџета

СТАЛНИ ТРОШКОВИ 970.000,00 970.000,00421
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 350.000,00 350.000,00

01 00 350.000,00 350.000,00Приходи из буџета

4213 Комуналне услуге 80.000,00 80.000,00

01 00 80.000,00 80.000,00Приходи из буџета

4214 Услуге комуникација 200.000,00 200.000,00

01 00 200.000,00 200.000,00Приходи из буџета

4215 Трошкови осигурања 200.000,00 200.000,00

01 00 200.000,00 200.000,00Приходи из буџета

4216 Закуп имовине и опреме 50.000,00 50.000,00

01 00 50.000,00 50.000,00Приходи из буџета

4219 Остали трошкови 10.000,00 10.000,00

01 00 10.000,00 10.000,00Приходи из буџета

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 400.000,00 400.000,00422
4221 Трошкови службених путовања у земљи 400.000,00 400.000,00

01 00 400.000,00 400.000,00Приходи из буџета
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УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.400.000,00 1.400.000,00423
4231 Административне услуге 120.000,00 120.000,00

01 00 120.000,00 120.000,00Приходи из буџета

4232 Компјутерске услуге 50.000,00 50.000,00

01 00 50.000,00 50.000,00Приходи из буџета

4233 Услуге образовања и усавршавања
запослених

200.000,00 200.000,00

01 00 200.000,00 200.000,00Приходи из буџета

4234 Услуге информисања 200.000,00 200.000,00

01 00 200.000,00 200.000,00Приходи из буџета

4235 Стручне услуге 700.000,00 700.000,00

01 00 700.000,00 700.000,00Приходи из буџета

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

01 00 50.000,00 50.000,00Приходи из буџета

4237 Репрезентација 70.000,00 70.000,00

01 00 70.000,00 70.000,00Приходи из буџета

4239 Остале опште услуге 10.000,00 10.000,00

01 00 10.000,00 10.000,00Приходи из буџета

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 150.000,00 150.000,00425
4251 Текуће поправке и одржавање зграда и

објеката
100.000,00 100.000,00

01 00 100.000,00 100.000,00Приходи из буџета

4252 Текуће поправке и одржавање опреме 50.000,00 50.000,00

01 00 50.000,00 50.000,00Приходи из буџета

МАТЕРИЈАЛ 1.370.000,00 1.370.000,00426
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 500.000,00 500.000,00

01 00 500.000,00 500.000,00Приходи 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 1.591.144,00 1.591.144,00465
4651 Остале текуће дотације и трансфери 1.591.144,00 1.591.144,00

01 00 1.591.144,00 1.591.144,00Приходи из буџета
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ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И
ПЕНАЛИ

70.000,00 70.000,00482

4821 Остали порези 40.000,00 40.000,00

01 00 40.000,00 40.000,00Приходи 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 3.038.452,93 3.038.452,93512
5121 Опрема за саобраћај 1.200.000,00 1.200.000,00

01 00 1.200.000,00 1.200.000,00Приходи из буџета

5122 Административна опрема 1.838.452,93 1.838.452,93

01 00 1.838.452,93 1.838.452,93Приходи из буџета

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 160.500,00 160.500,00515
5151 Нематеријална имовина 160.500,00 160.500,00

01 00 160.500,00 160.500,00Приходи из буџета

25.586.582,00 0,00 25.586.582,00

Извори финансирања за функцију 090
01 00 Приходи из буџета 25.586.582,00 25.586.582,00

Укупно за функцију  090

Укупно за програмску активност 1006 25.586.582,00 0,00 25.586.582,00

Извори финансирања за програмску активност 1006

01 00 Приходи из буџета 25.586.582,00 25.586.582,00

Укупно за програм Социјална заштита 25.586.582,00 0,00 25.586.582,00

Извори финансирања за програм Социјална заштита

01 00 Приходи из буџета 25.586.582,00 25.586.582,00

Свега за главу 0702 - Центар за породични смештај и усвојење - Нови
Сад

25.586.582,00 0,00 25.586.582,00

Извори финансирања за главу 0702 - Центар за породични смештај и усвојење - Нови Сад

01 00 Приходи из буџета 25.586.582,00 25.586.582,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО  07 922.460.022,00 23.731.285,00 946.191.307,00

Извори финансирања за раздео 07

01 00
03 00
06 00

13 00

13 12

Приходи из буџета
Социјални доприноси
Донације од међународних организација

Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година
Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година -  средства од наплаћених
потраживања Фонда за развој Аутономне
Покрајине Војводине и других потрживања по
датим кредитима

822.460.022,00

20.000.000,00

80.000.000,00

500.000,00
23.231.285,00

822.460.022,00
500.000,00

23.231.285,00

20.000.000,00

80.000.000,00
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 4 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

ПРОФИЛ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА 
 

  Одредом члана 35. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи2 утврђено је да 
Покрајински секретаријат, обавља послове покрајинске управе у области здравства који се односе 
на припрему аката за Скупштину или Покрајинску владу којима се:  

 
- уређују  питања  од  покрајинског  значаја  у  здравству  и  здравственом  осигурању  и 

унапређује  заштита  здравља,  здравствене  и  фармацеутске  службе  на  територији  АП 
Војводине, 

- утврђују  мера  за  обезбеђивање  и  спровођење  здравствене  заштите  од  интереса  за 
грађане  на  територији  АП  Војводине,  као  и  мере  за  обезбеђивање  и  спровођење 
делатности у области јавног здравља од интереса за грађане АП Војводине, 

- доносе  посебни  програми  здравствене  заштите  за  поједине  категорије  становништва, 
односно врсте болести које су специфичне за АП Војводину, а за које није донет посебан 
програм здравствене заштите на републичком  нивоу, 

- доноси посебан програм из области јавног здравља за територију АП Војводине, 
- оснивају здравствене установе  (опште болнице,  специјалне болнице,  клинике, институти, 

клинички центар,  завод односно институт  за  јавно  здравље,  завод за  трансфузију  крви и 
завод за антирабичну заштиту) и врше оснивачка права над њима, 

- предлаже план мреже здравствених установа за територију АП Војводине, 
- даје  мишљења  о  укидању,  спајању  и  подели  здравствених  установа  чији  је  оснивач  АП 

Војводине  и  утврђује  недељни  распоред  рада,  почетак  и  завршетак  радног  времена  у 
здравственој установи чији је оснивач, 

- утврђује  недељни  распоред  рада,  почетак  и  звршетак  радног  времена  здравствених 
установа и приватне праксе на територији АП Војводине за време епидемије и откањања 
последица  проузрокованих  елементарним  и  другим  већим  непогодама  и  ванредним 
приликама на територији АП Војводине, 

- утврђује минимум процеса рада за време штрајка здравствених установа на територији АП 
Војводине, 

- оснива Здравствени савет Војводине и Етички одбор Војводине, 
- предлаже директора Покрајинског завода за здравствено осигурање, 
- обавља  извршне,  стручне  и  развојне  послове  покрајинске  управе,  врши  надзор  и  прати 

спровођење прописа из свог делокруга рада и помаже рад здравствених установа чији су 
оснивачи органи АП Војводине, 

- даје предлог министру надлежном за послове здравља за утврђивање броја приправника 
у здравственим установама са седиштем на територији АП Војводине,  

- даје предлог министру надлежном за послове здравља за план развоја кадра у здравству 
за  установе  које  се  налазе  на  територји  АП  Војовидне,  за  утврђивање  референтних 
здравствених  установа  за  поједине  области  здравствене  делатности,  даје  мишљење  на 
предлог  за  добијање  назива  примаријус  за  докторе медицине,  докторе  стоматологије  и 
дипломиране фармацеуте са територије АП Војводине,  

- сарађује са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима у области 
здравства, 

- формира базе података из облaсти здравства, 
- прати рад здравствене службе на територији АП Војводине, 
- обавља поверене послове државне управе у области санитарног надзора и 
- обавља  друге  послове  када му  је  то  законом,  покрајинском  скупштинском  одлуком  или 

другим прописом поверено. 

                                       
2 "Сл. лист АП Војводине", број 37/2014 
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        Покрајински  секретаријат,  у  складу  са  наведеним  чланом,  обавља  и  послове  покрајинске 
управе    у  области  социјалне  заштите,  заштите  породице  и  деце,  трудница,    мајки  током 
породиљског  одсуства,  самохраних  родитеља  са  децом,  омладине  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 статих, у складу са законом, 

- уређују, у складу с материјалним могућностима, повољнији услови за остварење социјалне 
заштите ако су предходно у свом буџету за то обезбеђена средства, 

- утврђује  и обезбеђује виши степен заштите породице, права деце, трудница, мајки током 
породиљског  одсуства  и  самохраних  родитеља  са  децом,  у  складу  с  програмом 
демографског развоја АП Војводине с мерама за његово спровођење, 

- оснивају установе социјалне заштите на територији АП Војводине и врше оснивачка права 
над њима, 

- оснива  Покрајински завода за социјалну заштиту, 
- доноси Програм унапређења социјалне заштите, 
- доноси програм демографског развоја АП Војводине са мерама за његово спровођење, 
- даје мишљења на предлог одлуке о мрежи установа социјалне заштите које пружају услуге 

домског  смештаја,  социјално‐здравствених  установа  и  центра  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  центара  за  социјални  рад  на  територији  АП 
Војводине, 

- предлаже директора Покрајинског фонда за пензијско и инвалидско осигурање, 
- обавља  извршне,  стручне  и  развојне  послове  покрајинске  управе  и  врши  надзор  ради 

спровођења прописа из напред наведених алинеја, 
- 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, 
- прати примену конвенција које се односе на заштиту деце, планирање породице, 
- обезбеђује  средства  за  реализацију  програма  унапређења  социјалне  заштите,  заштите 

породице,  самохраних  родитеља  са  децом,  за  релизацију  програма  и  активности 
инвалидских,  социјално‐хуманитарних  организација  и  удружења  грађана  којима  се 
доприноси  унапређењу  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, 

- утврђује испуњеност  услова  за почетак рада и обављање делатности  установа  социјалне 
заштите за смештај корисника, 

- 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 подстицасње рађања 

деце у АП Војводини, 
- 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 и 

- обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или 
другим прописом поверено. 
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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 здравство, 

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

са инвалидским и социјално‐хуманитарним удружењима, 

3. Сектор за  социјалну политику и демографију и 

4. Сектор за санитарни надзор и јавно здравље.  

  Ван  унутрашњих  јединица  образује  се  Одељење  за  опште  и  заједничке  послове  које 
обавља послове за потребе сектора из става 1. овог члана. 
          У  оквиру  Сектора  нза  здравство  образује  се  Одељење  за  анализе,  планирање  и  развој  у 
области здравства. 
          Самостални  извршиоци  ван  унутрашњих  јединица  су  подсекретар  и  виши  референт  ‐ 
технички секретар.  
           У  Сектору  за  санитарни  надзор  и  јавно  здравље  образују  се  следеће  уже  унутрашње 
јединице:  

 
  1.  Одељење за санитарну инспекцију са седиштем у: 

• Новом  Саду,  Булевар  Михајла  Пупина  25,  за  подручје  јединица  локалне  самоуправе 
општина  Бач,  Бачка  Паланка,  Бачки  Петровац,  Беочин,  Бечеј,  Врбас,  Жабаљ,  Србобран, 
Сремски Карловци, Темерин, Тител и за град Нови Сад; 

• Сремској  Митровици,  Св.  Димитрија  13,  за  подручје  јединица  локалне  самоуправе 
општина Инђија, Ириг, Пећинци, Рума, Стара Пазова, Шид и град Сремска Митровица; 

• Суботици, Трг Лазара Нешића 1, за подручје јединица локалне самоуправе општина Бачка 
Топола, Мали Иђош и град Суботица; 

• Сомбору,  Трг Цара  Уроша 1,  за  подручје  јединица  локалне  самоуправе  општина Апатин, 
Кула, Оџаци и град Сомбор; 

• Зрењанину,  Трг Слободе 2,  за подручје  јединица локалне самоуправе општина Житиште, 
Нова Црња, Нови Бечеј, Сечањ и град Зрењанин; 
 
2. Одсеци за санитарну инспекцију са седиштем у: 

• Кикинди, Српских добровољаца 12, за подручје јединица локалне саоуправе општина Ада, 
Кањижа, Кикинда, Нови Кнежевац, Сента и Чока; 

• Панчеву,    Трг  Краља  Петра  I  2‐4,  за  подручје  јединица  локалне  самоуправе  општина 
Алибунар, Бела Црква, Вршац, Ковачица, Ковин, Опово, Пландиште и град Панчево. 

  Преглед  броја  запослених  на  руководећим  и  радним  местима    по  звању  и  занимању  у 
Покрајинском секретаријату: 
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1.   подсекретар (1) 
2.   помоћник покрајинског секретара (4) 
3.   самостални стручни сарадник I (12) 
4.   самостални стручни сарадник II(28)  
5.   самостални стручни сарадник (22) 
6.   виши стручни сарадник (28)  
7.   стручни сарадник  (6) 
8.   сарадник (1) 
9.   приправник (1) 
10.   виши референт (12) 
11.   возач моторног возила (1) 
    У К У П Н О : 116 систематизованих радних места. 

               
Покрајински  секретар  за  здравство,  социјалну  политику  и  демографију  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.  
           Начелник одељења за анализу, планирање и развој у области здравства одговара за свој рад 
покрајинском секретару и помоћнику покрајинског секретара за здравство. 
           Начелник  одељења  у  сектору  за  санитарни  надзор  за  свој  рад  и  рад  одељења  којим 
руководи, одговара покрајинском секретару и помоћнику покрајинског секретара. 
            Шеф  одсека  у  сектору  за  санитарни  надзор  за  свој  рад  и  рад  одсека  којим  руководи, 
одговара покрајинском секретару,  помоћнику покрајинског секретара. 
            Руководилац  групе  за  свој  рад  и  рад  одељења  којим  руководи,  одговара  покрајинском 
секретару и помоћнику покрајинског секретара.         
           Од  укупно  116  систематизованих  радних  места,  на  крају  2014.  године  број  попуњених 
радних места је 107 запослених. 
           Преглед броја покрајинских службеника на руководећим и извршилачким радним местима 
у Покрајинском секретаријату: 
 

1.   подсекретар (1) 
2.   помоћник покрајинског секретара (4) 
3.   самостални стручни сарадник I (9) 
4.   самостални стручни сарадник II(26)  
5.   самостални стручни сарадник (22) 
6.   виши стручни сарадник (27)  
7.   стручни сарадник  (6) 
8.   сарадник (1) 
9.   виши референт (11) 
    У К У П Н О : 107 попуњених радних места. 
 

  Укупан  број  запослених  радника  (107  радника),  заједно  са  покрајинским  секретаром  и 
замеником  покрајинског  секретара  чини  укупно  109  запослених  радника  у  Покрајинском 
секретаријату. 
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               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. 

У  складу  са  наведеним,  решењима  покрајинског  секретара  за  здравство,  социјалну 
политику и демографију   образоване су следеће комисије:  

1. Комисија за унапређење здравствене заштите деце и омладине у Војводини  ‐  6 чланова, 
2. Комисија за заразне болести ‐  8 чланова, 
3. Комисија за масовне и незаразне болести ‐ 8 чланова, 
4. Комисија за ХИВ – 12 чланова и 
5. Комисија  за  одређивање  зона  санитарне  заштите  изворишта  воде  за  пиће  насеља  и 

привредних објеката на територији АП Војводине – 3 члана. 
Комисије су основане  у циљу   праћења  стања у областима  здравствене заштите које су 

од општег друштвеног интереса и   предлагања одређених мера за подизање квалитета услуга  у 
тим  областима.  О  свом  раду  подносе  извештај  покрајинском  секретару,  а  имају  обавезу  да  се 
састају најмање два пута годишње, а по потреби и чешће. 

Чланови  комисија  су  из  редова  запослених  у  Покрајинском  секретаријату,  као  и  ван 
директног буџетског корисника, а правилницима о раду комисија није утврђено право на накнаде 
члановима комисија. 

На основу овлашћења у члану 15. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, 
а у вези са делокругом рада Покрајинског секретаријата утврђеним чланом 48. наведене одлуке, 
током  2011.  године  основана  је  Комисија  за  борбу  против  дрога  и  злоупотребе  алкохола  и 
пспихоактивних  супстанци  –  19  чланова,    а  током  2015.  године  планира  се  оснивање                     
Комисије за ментално здравље – 10 чланова. 

Комисије  се  оснивају  ради  унапређења  и  заштите  здравља  у  области  превенције  од 
употребе психоактивних супстанци, као и злоупотребе дрога, алкохола и психоактивних супстанци. 
О свом раду подносе извештај покрајинском секретару, а  имају обавезу да се састају најмање два 
пута годишње, а по потреби и чешће. 

Чланови  комисије  су  ван  директном  буџетског  корисника,  а  решењем  о  образовању 
комисија  предвиђена  је  накнада  трошкова  превоза  за  чланове  комисија,  с  тим  да  су  средства 
потребна за исплату наведене накнаде планирана у оквиру захтева за текуће издатке. 

Истовремено,  током  2015.  године  Покрајински  секретаријат  ће  на  основу  Закона  о 
утврђивању надлежности АП Војводине формирати Здравствени Савет Војводине,  као  стурчно и 
саветодавно  тело  које  прати  развој  здравствене  заштите  и  здравственог  осигруања  у  АП 
Војоводини и Етички одбор Војводине, као стручно тело. 

Средства  за  исплату  дневница  за  службено  путовање  и  путних  трошкова  за  9  чланова 
Савета и седам чланова Етичког одбора планирана су у оквиру захтева за текуће издатке. 
  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). 
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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. 

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, 28. јула 2006. 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  
‐ 15  запослених  следеће  структуре:  тринаест  радних места  са  високом  стручном  спремом и два 
радна места са средњом стручном спремом.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
3 ''Службени лист АПВ'', број 1/06 
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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 бројем и структуром запослених које за почетак рада, према овом Правилнику 
треба  да  има  Покрајински  завод  за  социјалну  заштиту,  2014.  године  донет  је  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 24 
радних места и то: 
 
‐  1  радно  место  директора,  као  лица  које  именује  и  разрешава  Влада  Аутономне  Покрајине 
Војводине и  
‐  23  запослених  следеће  структуре:  двадесет  радних  места  са  високом  стручном  спремом,  два 
радна места са средњом стручном спремом и једно радно место са основном школом. 
 

 

 

 

 

 

 

                                       
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 
1801 – УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА 
1802 –  ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
1803 – РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 
1807 – РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА 

 

 

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.  
 
Биланс програма: 

1. Развој услуга социјалне заштите ‐ Програм унапређења социјалне заштите у АПВ у износу 
од 30.000.000,00 динара, 

2. Подршка удружењима грађана за финансирање пројеката у области социјалне заштите и 
заштите лица са инвалидитетом у износу од  4.000.000,00  динара, 

3. Подршка раду за спровођење јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног 
крста Војводине у износу од 10.000.000,00 динара, 

4. Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима у износу од  45.000.000,00 динара,  
5. Подршка  у  остваривању  права  на  социјалну  заштиту  и  остваривању  породично  правне 

заштите у износу од 20.114.200,00 динара, 
6. Породични смештај и усвојење у износу од 25.586.582,00 динара, 
7. Развој,  истраживање  и  друге  стручне  услуге  у  социјалној  заштити  у  износу  од  

21.600.000,00 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 
11.000.000,00 динара,  
 

што укупно за Програм 0902: Социјална заштита износи 167.300.782,00 динара, од чега је износ од 
155.800.782,00 динара из извора 01 00 – приходи из буџета , а износ од 11.500.000,00 динара чини 
извор донације од међународних организација – 06 00 у висини од 11.000.000,00 динара и извор   
социјални доприноси – 03 00 у висини од 500.000,00 динара. 
 
 

1. Програмска активност 09021001:  Развој  услуга социјалне заштите  ‐ Програм унапређења 
социјалне заштите у АПВ у износу од 30.000.000,00 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. 
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Расходи и издаци: 
У  оквиру  ове  програмске  активности  планирана  су  средства  у  оквиру  следећих  економских 
класификација: 
 
Економска  класификација  463  –  трансфери  осталим  нивоима  власти    планирана  су  средства  у 
укупном износу од  25.000.000,00 динара и то за следеће намене према контима: 

• 4631  за  текуће  трансфере  осталим  нивоима  власти  у  износу  од  10.000.000,00  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 15.000.000,00 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  5.000.000,00 динара и то за следеће намене према конту: 

• 4819  за  дотације  осталим  непрофитним  институцијама  у  износу  од  5.000.000,00  динара. 
Средства  на  овој  позицији  намењена  су  за  удружења  грађана  који  реализацијом  својих 
пројеката обезбеђују развој отворених облика социјалне заштите прилагођених потребама 
појединаца и породице.  

 
 

2. Програмска активност 09021002: Подршка удружењима грађана за финансирање 
пројеката у  
области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом у износу од 4.000.000,00 
динара 

 
Овом  програмском  активношћу  обезбеђује  се  стварање  услова  за  јачање  партнерства  са 
невладиним организацијама и њихово активно  укључивање  у реализацију борбе  за    квалитнији 
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  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  09021003:  Подршка  раду  за  спровођење  јавних  овлашћења  и 
других планираних активности Црвеног крста Војводине у износу од 10.000.000,00 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: 



 13 

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  10.000.000,00 динара и то према конту: 

• 4819 за дотације осталим непрофитним институцијама у износу од 10.000.000,00 динара. 
 
 

4. Програмска  активност  09021004:    Помоћ  избеглим,  прогнаним  и  расељеним  лицима  у 
износу од 45.000.000,00 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  45.000.000,00 динара и то према контима: 

• 4651  за  остале  текуће  дотације  и  трансфери  у  износу  од  21.000.000,00  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 24.000.000,00 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 09021005:   Подршка у остваривању права на социјалну заштиту   и 
остваривању породично правне заштите у износу од 20.114.200,00 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: 
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Економска  класификација  411  ‐  плате,  додаци  и  накнаде  запослених  (зараде)  планирана  је  у 
укупном избносу од 14.504.151,83 динара и то за следеће намене према конту:   

• 4111 – за исплату плата, додатака и накнада за запослене, планирана су средства у висини 
од 14.504.151,83 динара.  

 
Економска  класификација  412  –  социјални  доприноси  на  терет  послодавца  планирана  је  у 
укупном износу од 2.596.243,18 динара  то за следеће намене према контима: 

• 4121  за  плаћање  доприноса  за  пензијско  и  инвалидско  осигурање  у  висини  од 
1.740.498,22 динара,  

• 4122 за плаћање доприноса за здравствено осигурање у висини од 746.963,82 динара и 
• 4123 за плаћање доприноса за незапосленост у висини од 108.781,14 динара. 

 
Економска класификација 413 – накнаде у натури планирана су у износу од 161.000,00 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 161.000,00 
динара. 

 
Економска класификација 414 – социјална давања запосленима планирана су у укупном износу од 
424.866,93 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,  помоћи  у  случају  смрти 
запосленог или члана уже породице и друго  у висини од 224.866,93 динара. 

 
Економска  класификација  415  –  накнаде  трошкова  за  запослене  планирана  су  у  износу  од 
492.000,00 динара и то за следеће намене према конту: 

• 4151  за  накнаде  трошкова  за  запослене  у  износу  од  492.000,00  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  
1.935.938,06 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 1.935.938,06 динара. 

 
 

6. Програмска  активност  09021006:    Породични  смештај  и  усвојење  у  износу  од 
25.586.582,00 динара 
 

Ову програмску активност у 2016. 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. 
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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 12.901.004,62 динара и то за следеће намене према конту:   

• 4111  –  за  исплату  плата,  додатака  и  накнада  за  запослене,  планирана  су  средства  у 
висини од 12.901.004,62 динара.  

 
Економска  класификација  412  –  социјални  доприноси  на  терет  послодавца  планирана  је  у 
укупном износу од 2.309.280,45 динара  то за следеће намене према контима: 

• 4121  за  плаћање  доприноса  за  пензијско  и  инвалидско  осигурање  у  висини  од 
1.548.120,95 динара,  

• 4122 за плаћање доприноса за здравствено осигурање у висини од 664.402,19 динара и 
• 4123 за плаћање доприноса за незапосленост у висини од 96.757,31 динара. 

 
Економска класификација 413 – накнаде у натури планирана су у износу од 110.000,00 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 110.000,00 
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 
456.200,00 динара и то за следеће намене према конту: 

• 4151  за  накнаде  трошкова  за  запослене  у  износу  од  456.200,00  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  400.000,00  динара и то за следеће намене према конту: 

• 4161  за  накнаде  члановима  комисија  и  друго  планирана  су    средства  у  износу  од 
400.000,00 динара.  

 
Економска  класификација  421  планирана  је  у  укупном  износу  од  970.000,00  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 350.000,00 динара, 
• 4213 за исплату комуналних услуга у износу од 80.000,00 динара, 
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• 4214  за  плаћање  услуга  комуникација  (трошкови  телефона  и  телефакса,  трошкове 
интернета, услуге мобилног телефона и поште) у износу од 200.000,00 динара, 

• 4215 за плаћање трошкова осигурања (возила, осигурање од одговорности према трећим 
лицима и слично) у износу од 200.000,00 динара, 

• 4216 за закуп имовине и oпореме у износу од 50.000,00 динара и 
• 4219 остали трошкови у износу од 10.000,00 динара. 
 

Економска класификација 422 – Трошкови путовања планирани су износу од 400.000,00 динара и 
то за следеће намене преама конту: 

• 4221  за  трошкове  службених  путовања  у  земљи  у  износу  од  400.000,00  динара.  Ова 
средства  су  планирана  за  трошкове  дневница  (исхране),  трошкове  превоза  и  трошкове 
смештаја  на  службеном  путу  у  земљи,  превоз  у  јавном  саобраћају,  превоз  у  граду  по 
службеном послу, такси превоз, накнаду за употребу сопственог возила и остале трошкове 
за пословна путовања у земљи. 

 
Економска  класификација  423  –  услуге  по  уговору  планирана  су  средства  у  укупном  износу  од 
1.400.000,00 динара и то за следеће намене према контима: 

• 4231 за плаћање административних услуга у висини од 120.000,00 динара, 
• 4232 за плаћање компјутерских услуга (израда софтвера и одржавање рачунара) у висини 

од 50.000,00 динара, 
• 4233 за плаћање услуга образовања и усавршавања запослених, котизације и друге услуге 

образовања и усавршавања запослених у висини од 200.000,00 динара, 
• 4234 за услуге информисања у износу од 200.000,00 динара, 
• 4235  за  плаћање  стручних  услуга  (адвокатске  услуге,  правне  услуге,  услуге  финансијских 

саветника и остале стручне услуге, као накнаде члановима управног и надзорног одбора) у 
висини од  700.000,00 динара, 

• 4236 за плаћање услуга за домаћинство и угоститељство (угоститељске услуге) у висини од 
50.000,00 динара, 

• 4237 за плаћање трошкова репрезентације у висини од 70.000,00 динара и 
• 4239 за плаћање осталих општих услуга у висини од 10.000,00 динара. 

 
Економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање  планирана су средства у укупном 
износу од 150.000,00 динара и то за следеће намене према контима: 

• 4251 за текуће поправке и одржавање зграда и објеката  у висини од 100.000,00 динара и  

• 4252 за текуће поправке и одржавање опреме  у висини од 50.000,00 динара. 
 

Економска  класификација  426  –  материјал    планирана  су  средства  у  укупном  износу  од 
1.370.000,00 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 500.000,00 динара , 
• 4268 за материјал за одржавање хигијене у висини од 70.000,00 динара и 
• 4269 за материјал за посебне намне у висини од 300.000,00 динара. 
 

Економска класификација 465 – остале дотације и  трансфери планирана су у укупном износу од  
1.591.144,00 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 1.591.144,00 динара. 
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Економска  класификација 481 –  порези,  обавезне  таксе,  казне и  пеналипланирана  су  у  укупном 
износу од  70.000,00 динара и то за следеће намене према контима: 

• 4821 за остале порезе у висини од 40.000,00 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  3.038.453,00 
динара и то за следеће намене према конту: 

• 5121 за  опрему за саобраћај у висини од 1.200.000,00 динара и 

• 5122 за административну опрему у висини од 1.838.452,93 динара. 
 
Економска  класификација  515    –  нематеријална  имовина  планирана  су  у  укупном  износу  од  
160.500,00 динара и то за следеће намене према конту: 

• 5151 нематријална имовина у висини од 160.500,00 динара. 
 
 

7. Програмска активност 09021007:  Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној 
заштити у износу од 21.600.000,00 динара 

 
Покрајински завод за социјалну заштиту, као индиректни корисник из надлежности Покрајинског 
секретаријата  за  здравство,  социјалну  полирику  и  демографију,    пружа  стручну  подршку  ради 
унапређења стручног рада и услуга социјалне заштите, ради  на истраживању социјалних појава и 
проблема  израђује  анализе  и  извештаје  у  области  социјалне  заштите  и  предлаже  мере  за 
унапређење  социјалне  заштите,    учествује  у  изради,  спровођењу,  праћењу  и  оцени  ефеката 
примене  стратегија,  акционих  планова,  закона  и  других  прописа  који  се  односе  на  развој 
делатности  социјалне  заштите,  иницира  и  учествује  у  креирању  и  увођењу  иновација  у  систем 
социјалне заштите,  организује и учествује у стручном усавршавању и обучавању стручних радника 
и стручних сарадника,   сачињава и публикује монографије, часописе и зборнике радова, стручне 
приручнике,  водиче,  информаторе,  студије  и  примере  добре  праксе,  иницира,  учествује  и 
организује  научне  и  стручне  скупове  и  сарађује  с  домаћим  и  међународним  организацијама. 
Такође, улога Завода је да  информише стручну и ширу јавност о спровођењу социјалне заштите, 
указује на потребе и проблеме корисника, а посебно корисника из осетљивих друштвених група и 
да обавља друге послове у складу са законом и другим прописима о социјалној заштити. 
 
 
Расходи и издаци: 
У  оквиру  ове  програмске  активности  планирана  су  средства  у  оквиру  следећих  економских 
класификација: 
 
Извор 01 00 приходи из буџета  
Економска  класификација  411  ‐  плате,  додаци  и  накнаде  запослених  (зараде)  планирана  је  у 
укупном избносу од 11.307.373,69 динара и то за следеће намене према конту:   

• 4111 за исплату плата, додатака и накнада за запослене, планирана су средства у висини 
од 11.307.373,69 динара.  
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Економска  класификација  412  –  социјални  доприноси  на  терет  послодавца  планирана  је  у 
укупном износу од 2.024.019,89 динара  то за следеће намене према контима: 

• 4121  за  плаћање  доприноса  за  пензијско  и  инвалидско  осигурање  у  висини  од 
1.356.884,84 динара,  

• 4122 за плаћање доприноса за здравствено осигурање у висини од 582.329,75 динара и 
• 4123 за плаћање доприноса за незапосленост у висини од 84.805,30 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 
489.000,00 динара и то са следеће намене према конту:   

• 4141 за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова у износу од 
109.000,00  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 висини од 300.000,00 динара и 
• 4144  за  помоћ  у медицинском  лечењу  запосленог  или  чланова  уже  породице  и  друге 

помоћи запосленом у износу од 80.000,00 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 
245.000,00 динара и то за следеће намене према конту: 

• 4151  за  накнаде  трошкова  за  запослене  у  износу  од  245.000,00  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  672.000,00  динара и то за следеће намене према конту: 

• 4161  за  накнаде  члановима  комисија  и  друго  планирана  су    средства  у  износу  од 
672.000,00  динара.  

 
Економска класификација 421 – стални трошкови планирана  је у укупном износу од 2.130.000,00 
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 500.000,00 динара, 
• 4213 за исплату комуналних услуга у износу од 900.000,00 динара, 
• 4214  за  плаћање  услуга  комуникација  (трошкови  телефона  и  телефакса,  трошкове 

интернета, услуге мобилног телефона и поште) у износу од 350.000,00 динара, 
• 4215 за плаћање трошкова осигурања (возила, осигурање од одговорности према трећим 

лицима и слично) у износу од 200.000,00 динара и 
• 4216 за закуп имовине и oпореме у износу од 100.000,00 динара. 
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Економска класификација 422 – Трошкови путовања планирани су износу од 189.000,00 динара и 
то за следеће намене преама конту: 

• 4221  за  трошкове  службених  путовања  у  земљи  у  износу  од  189.000,00  динара.  Ова 
средства  су  планирана  за  трошкове  дневница  (исхране),  трошкове  превоза  и  трошкове 
смештаја  на  службеном  путу  у  земљи,  превоз  у  јавном  саобраћају,  превоз  у  граду  по 
службеном послу, такси превоз, накнаду за употребу сопственог возила и остале трошкове 
за пословна путовања у земљи. 

 
Економска  класификација  423  –  услуге  по  уговору  планирана  су  средства  у  укупном  износу  од 
1.715.390,70 динара и то за следеће намене према контима: 

• 4231 за плаћање административних услуга  у висини од 200.000,00 динара, 

• 4232 за плаћање компјутерских услуга (израда софтвера и одржавање рачунара) у висини 
од 220.000,00 динара, 

• 4233 за плаћање услуга образовања и усавршавања запослених, котизације и друге услуге 
образовања и усавршавања запослених у висини од 100.000,00 динара, 

• 4234 за услуге информисања у износу од 150.000,00 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 761.000,00 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 плаћањеосталих општих услуга у висини од 84.390,70 динара. 

 
Економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање  планирана су средства у укупном 
износу од 250.000,00 динара и то за следеће намене према контима: 

• 4252 за текуће поправке и одржавање опреме  у висини од  250.000,00 динара. 

Економска класификација 426 – материјал  планирана су средства у укупном износу од 770.000,00 
динара и то за следеће намене према контима: 

• 4261 за административни материјал у висини од 240.000,00 динара, 
• 4263 за материјал за образовање и усавршавање запослених у висини од 180.000,00 

динара, 
• 4264 за материјал за саобраћај у висини од 180.000,00 динара, 
• 4268 за материјал за одржавање хигијене у висини од 120.000,00 динара и 
• 4269 за материјал за посебне намене у висини од 50.000,00 динара. 
 

Економска класификација 465 – остале дотације и  трансфери планирана су у укупном износу од  
1.416.215,72 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 1.416.215,72 динара. 

 
Економска  класификација  482  –  остали  порези,  обавезне  таксе,  и  новчане  казне  и  пенали  
планирана су у укупном износу од 80.000,00 динара и то за следеће намене према контима: 

• 4821 за плаћање осталих пореза у износу од 50.000,00 динара, 
• 4822 за плаћање обавезних такси у износу од 20.000,00 динара и 
• 4823 за новчане казне и пенале у износу од 10.000,00 динара. 

 
Економска класификација 512 планирана је у укупном износу од 82.000,00 динара и то за следеће 
намене по конту: 

• 5122 за набавку административне опреме у износу од 82.000,00 динара. 
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Укупно  планирана  средства  за  из  извора  01  00  –  приходи  из  буџета  у  износу  од  21.600.000,00 
динара. 
 
Извор 03 00 – социјални доприноси 
Економска класификација 414 – социјална давања запосленима планирана су у укупном износу од 
500.000,00 динара и то са следеће намене према конту:   

• 4141 за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова у износу од 
500.000,00  динара.  Ова  средства  су  планирана  за  исплату  накнада  за  време 
одсуствовања са посла (породиљско боловање, боловање преко 30 дана и инвалидност 
рада другог степена), 

 
Приходни  конто  за  извор  03  00  –  социјални  доприноси  771111  –  меморандумске  ставке  за 
рефундацију расхода у износу од 500.000,00 динара. 
 

 
8. Пројекат  09024010:    Развој  сродничког  хранитељатва,  подељене  бриге  за  децу  са 

сметњама  у  развоју  и  културно  компетентне  праксе  у  социјалном  раду  у  износу  од 
11.000.000,00 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: 2016. 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 4.000.000,00 динара и 
то за следеће намене преама конту: 

• 4221  за  трошкове  службених  путовања  у  земљи  у  износу  од  4.000.000,00  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 
6.120.000,00 динара и то за следеће намене према контима: 

• 4234 за плаћање услуга информисања у висини од 100.000,00 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 4.220.000,00 динара и 

• 4236 за плаћање услуга за домаћинство и угоститељство (угоститељске услуге) у висини од 
1.800.000,00 динара.  
 

Економска класификација 426 – материјал  планирана су средства у укупном износу од 850.000,00 
динара и то за следеће намене према контима: 

• 4261 за административни материјал у висини од 250.000,00 динара и 
• 4264 за материјал за саобраћај у висини од 600.000,00 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 411.600.000,00 динара, 
2. Подршка  удружењима  грађана  у  области    друштвене  бриге  о  деци  и  популаризације 

пронаталитетне политике у висини од 1.000.000,00 динара  и 
3. Администрација управљање и надзор у висини од 23.031.200,00 динара. 

 
што укупно за Програм 0903‐ Породично правна заштита износи  435.631.200,00 динара. 

 
 

1. Програмска активност 09031001: Подршка породицама за подстицај рађања у износу од 
411.600.000,00 динара 

 
У циљу реализације  подршке породицама за подстицање рађања  и   борбе против стерилитета, 
Покрајински  секретаријат  за  здравство,  социјалну  политику  и  демографију  у  2016.  години  ће,  у 
складу  са  Покрајинском  скупштинском  одлуком  о  буџету  АПВ  за  2016.  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), 
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: 48/2014) расписати јавни оглас за доделу средстава из 
буџета АПВ у 2016. годину за децу и породицу. У јавном огласу биће наведени 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 2016. годину подносиоцу. Процењује се да ће у 
2016. години за наведене намене бити потребна средства у висини од 18.000.000,00 динара. 
У циљу повећања наталитета и подстицања породица за рађање трећег детета у породици кроз 
финансијску  подршку  породицама  са  децом,  Покрајински  секретаријат  за  здравство,  социјалну 
политику  и  демографију  ће  у  2016.  години,  у  складу  са  Покрајинском  скупштинском  одлуком  о 
буџету АПВ  за 2016.  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) и расписати јавни оглас за доделу средстава из буџета АПВ у 2016. години. У складу 
са тим породицама у којима се роди треће дете биће обезбеђена новчана помоћ. У јавном огласу 
се наводе 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 
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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  2016. 
годину. Процењује се да ће у 2016. години за наведене намене бити потребна средства у висини 
од  393.600.000,00 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 411.600.000,00 динара и то за следеће намене према конту:   

• 4723 накнаде из буџета за децу и породицу у висини од 411.600.000,00 динара.  
 

2. Програмска  активност  09031002:  Подршка  удружењима  грађана  у  области  друштвене 
бриге о деци  и популаризације пронаталитетне политике у износу од 1.000.000,00 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. 
 
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  1.000.000,00 динара и то према конту: 

• 4819 за дотације осталим непрофитним институцијама у износу од 1.000.000,00 динара 
 
 

3. Програмска  активност  09031003:  администрација  управљање  и  надзор  у  износу  од  
23.031.200,00 динара 

 
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. 
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Расходи и издаци: 
У  оквиру  ове  програмске  активности  планирана  су  средства  у  оквиру  следеће  економске 
класификације: 
 
Економска  класификација  411  ‐  плате,  додаци  и  накнаде  запослених  (зараде)  планирана  је  у 
укупном избносу од 9.736.612,56 динара и то за следеће намене према конту:   

• 4111  –  за  исплату  плата,  додатака  и  накнада  за  запослене,  планирана  су  средства  у 
висини од 9.736.612,56 динара.  

 
Економска  класификација  412  –  социјални  доприноси  на  терет  послодавца  планирана  је  у 
укупном износу од 1.747.686,65 динара  то за следеће намене према контима: 

• 4121  за  плаћање  доприноса  за  пензијско  и  инвалидско  осигурање  у  висини  од 
1.171.633,51 динара,  

• 4122 за плаћање доприноса за здравствено осигурање у висини од 502.826,05 динара и 
• 4123 за плаћање доприноса за незапосленост у висини од 73.227,09 динара. 

 
Економска класификација 413 – накнаде у натури планирана су у износу од 239.000,00 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 239.000,00 
динара. 

 
Економска класификација 414 – социјална давања запосленима планирана су у укупном износу од 
1.172.492,72 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 672.492,72 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 
66.300,00 динара и то за следеће намене према конту: 

• 4151  за  накнаде  трошкова  за  запослене  у  износу  од  66.300,00  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  60.000,00 динара и то за следеће намене према конту: 

• 4161  за  јубиларне  награде  запосленима,  бонусе,  накнаде  члановима  комисија  и  друго 
планирана су  средства у износу од 60.000,00 динара.  

 
Економска класификација 422 – Трошкови путовања планирани су износу од 1.500.000,00 динара и 
то за следеће намене преама конту: 

• 4221  за  трошкове  службених  путовања  у  земљи  у  износу  од  1.500.000,00  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. 
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Економска  класификација  423  –  услуге  по  уговору  планирана  су  средства  у  укупном  износу  од 
5.850.000,00 динара и то за следеће намене према контима: 

• 4231  за  административне  услуге  у  износу  од  100.000,00  динара.  Такође,  су  планирана  и 
средства  за  реализацију  Акционог  плана  за  спровођење  програма  за  заштиту  жена  од 
насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини, 

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

• 4233 за услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 600.000,00 динара. Ова 
средства  су  планирана  за  образовање  и  усавршавање  запослених,  за  котизације  за 
семинаре, стручна саветовања и учествовање на сајмовима и др., 

• 4234  за  услуге информисања  у износу од 400.000,00  динара.  У  оквиру наведеног износа 
средстава планирана су и  средства за јавно оглашавање у реализацији Акционог плана за 
спровођење програма за заштиту жена од насиља у породици и у партнерским односима у 
АП Војводини, 

• 4235 за стручне услуге (привремени и повремени послови и др.) у износу од 3.700.000,00 
динара.  Такође,  су  планирана и  средства  за  реализацију Акционог  плана  за  спровођење 
програма  за  заштиту  жена  од  насиља  у  породици  и  у  партнерским  односима  у  АП 
Војводини, 

• 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  50.000,00 динара. 
 
Економска класификација 426 – материјал  планирана су средства у укупном износу од 700.000,00 
динара и то за следеће намене према контима: 

• 4261 за административни материјал у висини од  200.000,00 динара и 
• 4263  за  материјал  за  образовање  и  усавршавање  запослених  у  висини  од  500.000,00 

динара. 
 
Економска класификација 465 – остале дотације и  трансфери планирана су у укупном износу од  
1.802.108,07 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  1.302.108,07  динара  и  средства  у  висини  од  500.000,00 
динара  за  уплату  зарада  особа  са  инвалидитетом  запослених  у  предузећу  за 
профисионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом или социјалном 
предузећу односно организацији. 
 

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

• 4821 за плаћање осталих пореза у износу од 10.000,00 динара. 
• 4822 за плаћање обавезних такси у износу од 10.000,00 динара, 
• 4823 за новчане казне и пенале у износу од 10.000,00 динара. 

 
Економска класификација 483 – новчане казне и пенали по решењу судова планирана су у износу 
од 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. 
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ПРОГРАМ 0904:  БОРАЧКО ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА 

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

1. Решавање  и  надзор  у  области  борачко  инвалидске  заштите  у  висини  од  10.420.800,00 
динара и 

2. Подршка  удружењима  и  невладиним  организацијама  у  области  борачко‐инвалидске 
заштите у висини од  3.000.000,00 динара. 
 

што укупно за Програм: Борачко инвалидска заштита износи  13.420.800,00 динара. 
 
 

1. Програмска  активност  09041001:  Решавање  и  надзор  у  области  борачко  инвалидске 
заштите у износу од 10.420.800,00 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 7.487.284,08 динара и то за следеће намене према конту:   

• 4111 – за исплату плата, додатака и накнада за запослене, планирана су средства у висини 
од 7.487.284,08 динара.  

 
Економска  класификација  412  –  социјални  доприноси  на  терет  послодавца  планирана  је  у 
укупном износу од 1.340.223,85 динара  то за следеће намене према контима: 

• 4121  за  плаћање  доприноса  за  пензијско  и  инвалидско  осигурање  у  висини  од 
898.474,09 динара,  

• 4122 за плаћање доприноса за здравствено осигурање у висини од 385.595,13 динара и 
• 4123 за плаћање доприноса за незапосленост у висини од 56.154,63 динара. 

 
Економска класификација 413 – накнаде у натури планирана су у износу од 89.000,00 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 89.000,00 
динара. 
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Економска класификација 414 – социјална давања запосленима планирана су у укупном износу од 
269.074,64 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) i 

• 4143  за  исплату  за  отпремнине  приликом  одласка  у  пензију,  помоћи  у  случају  смрти 
запосленог или члана уже породице и друго  у висини од 169.074,64 динара и 

 
Економска  класификација  415  –  накнаде  трошкова  за  запослене  планирана  су  у  износу  од 
73.000,00 динара и то за следеће намене према конту: 

• 4151  за  накнаде  трошкова  за  запослене  у  износу  од  73.000,00  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 166.000,00  динара и то за следеће намене према конту: 

• 4161  за  јубиларне  награде  запосленима,  бонусе,  накнаде  члановима  комисија  и  друго 
планирана су  средства у износу од 166.000,00  динара.  

 
Економска класификација 465 – остале дотације и  трансфери планирана су у укупном износу од  
996.217,43 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 996.217,43 динара. 

 
 

2. Програмска  активност  09041002:    Подршка  удружењима  грађана  у  области  борачко‐
инвалидске заштите у износу од 3.000.000,00 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. 
 
 
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  3.000.000,00 динара и то према конту: 

• 4819 за дотације осталим непрофитним институцијама у износу од 3.000.000,00 динара 
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ПРОГРАМ 1801:  УНАПРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА 
 
 
Сврха програма:  
Обављање послова покрајинске управе у области здравства и поверених послова државне управе 
у области санитарног надзора у складу са позитивноправним прописима. 
 
Биланс програма: 

1. Санитарни надзор у области здравства у износу од 88.349.000,00 динара и 
2. Администрација и управљање у износу од  25.939.000,00 динара, 

 
што  укупно  за  Програм:  Унапређење  и  надзор  у  области  здравства  у  износу  од  114.288.000,00 
динара. 
 
Програмска активност 18011003:  Санитарни надзор у области здравства 
 
У  оквиру  ове  програмске  активности  обављају  се  поверени  послови  санитарног  надзора  на 
територији Аутономне покрајине Војводине. 
 
Расходи и издаци: 
У  оквиру  ове  програмске  активности  планирана  су  средства  у  укупном  износу  од  88.349.000,00 
динара за следеће намене по контима: 
 
Економска  класификација  411  –  плате,  додаци  и  накнаде  запослених  (зараде)  планирана  је  у 
износу од 61.883.213,28 динара и то за следеће намене према конту: 

• 4111  ‐  за  исплату    плата  и  додатака  за  запослене,  планирана  су  средства  у  висини  од 
61.883.213,28 динара. 

 
Економска  класификација  412  –  социјални  доприноси  на  терет  послодавца  планирана  је  у 
укупном износу од 11.077.095,17 динара и то за следеће намене према контима: 

• 4121  за  плаћање  доприноса  за  пензијско  и  инвалидско  осигурање  у  висини  од 
7.425.985,59 динара,  

• 4122 за плаћање доприноса за здравствено осигурање у висини од 3.186.985,48 динара 
и 

• 4123 за плаћање доприноса за незапосленост у висини од 464.124,10 динара. 
 
Економска класификација 413 – накнаде у натури планирана су у износу од 546.000,00 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 346.000,00 
динара  и  трошкове  паркирања  возила  санитарних  инспектора  у  седам  градова 
аутономне покрајине где се налазе одељења и одсеци санитарне инспекције у висини 
од 200.000,00 динара. 

 
Економска класификација 414 –  социјална давања запосленима планирана су у укупном износу 
од  881.407,40 динара и то за следеће намене према према контима: 

• 4141  за  исплату  накнада  за  време  одсуствовања  са  посла  запослених  (породиљско 
боловање,  боловање  преко  30  дана,  инвалидност  рада  другог  степена  )    у  висини  од 
100.000,00 динара, 

• 4143  за  исплату  за  отпремнине  приликом  одласка  у  пензију,  помоћи  у  случају  смрти 
запосленог или члана уже породице и друго  у висини од 781.407,40 динара. 

 



 28 

Економска  класификација  415  –  накнаде  трошкова  за  запослене  планирана  су  у  износу  од 
3.154.000,00 динара и то за следеће намене према конту: 

• 4151 за исплату накнада за запослене (накнаду превоза на посао и са посла у готовом) у 
висини  од  3.154.000,00  динара.  У  оквиру  Покрајинског  секретаријата  за  здравство, 
социјалну  политику  и  демографију  функционише  и  6  одељења  санитарне  инспекције 
ван седишта Покрајинског секретаријата за здравсто,  те се запосленима у Одељењима 
санитарне  инспекције  плаћају  трошкови  превоза  од  места  становања  до  места  где 
обављају своје послове и задатке.  
 

Економска класификација 416 – награде запосленима и остали посебни расходи планирана су у 
износу од 405.000,00 динара и то за следеће намене према конту: 

• 4161 планирана су средства у висини од 405.000,00 динара за исплату јубиларне награде 
и остале расходе. 

 
Економска класификација 421 – стални трошкови планирана су у укупном износу од 1.880.000,00 
динара и то за следеће намене према контима: 

• 4212 за плаћање енергетских услуга (услуге за електричну енергију и трошкови грејања) 
за  одељења  и  пословне  јединице  санитарне  инспексије  на  територији  6  округа  АП 
Војводине у висини од 800.000,00 динара, 

• 4213  за  плаћање  комунакних  услуга  (услуге  водовода  и  канализације,одвоз  отпада, 
услуге чишћења просотрија, накнаде за коришћење грађевинског земљишта и слично)  
за одељења и   пословне   јединице   санитарне   инспексије   на   територији   6  округа   
АП Војводине у висини од 200.000,00 динара,  

• 4214  за  плаћање  услуга  комуникација  (трошкове  телефона,  коришћења  интернета, 
услуге мобилног телефона и друго) у висини од 530.000,00 динара, 

• 4216  за  плаћање  закупа  имовине  за  одељења  и  пословне  јединице  санитарне 
инспекције  на  територији  6  округа  АП  Војводине  у  висини  од  200.000,00  динара 
(трошкови РТВ претплате) и 

• 4219 за плаћање осталих трошкова у висини од 150.000,00 динара. 
 
Економска класификација 465  ‐ остале дотације и трансфери планирана су средства у износу од 
8.272.284,15 динара и то за следеће намене према конту: 

• 4651 за покриће трошкова осталих текућих донација по закону у висини од 8.272.284,15 
динара. 

 
Економска  класификација  515  –  нематеријална  имовина  планирана  су  средствау  у    износу  од 
250.000,00 динара и то за: 

• 5151  за  трошкове  набавке  и  дораде  компјутерских  софтвера  у  висини  од  250.000,00 
динара. 

 
Програмска активност 18011004:  Администрација и управљање 
 
У оквиру ове програмске активности обављају се послови покрајинске управе у области здравства. 

 
Расходи и издаци: 
У  оквиру  ове  програмске  активности  планирана  су  средства  у  укупном  износу  од  25.939.000,00 
динара за следеће намене по контима: 
 
Економска  класификација  411  –  плате,  додаци  и  накнаде  запослених  (зараде)  планирана  је  у 
износу од 15.352.672,38 динара и то за следеће намене према конту: 

• 4111  ‐  за  исплату    плата  и  додатака  за  запослене,  планирана  су  средства  у  висини  од 
15.352.672,38 динара. 
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Економска  класификација  412  –  социјални  доприноси  на  терет  послодавца  планирана  је  у 
укупном износу од 2.748.128,36 динара и то за следеће намене према контима: 

• 4121  за  плаћање  доприноса  за  пензијско  и  инвалидско  осигурање  у  висини  од 
1.842.320,69 динара,  

• 4122 за плаћање доприноса за здравствено осигурање у висини од 790.662,63 динара и 
• 4123 за плаћање доприноса за незапосленост у висини од 115.145,04 динара. 

 
Економска класификација 413 – накнаде у натури планирана су у износу од 165.000,00 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 165.000,00 
динара. 

 
Економска класификација 414 –  социјална давања запосленима планирана су у укупном износу 
од  100.000,00 динара и то за следеће намене према према контима: 

• 4141  за  исплату  накнада  за  време  одсуствовања  са  посла  запослених  (породиљско 
боловање,  боловање  преко  30  дана,  инвалидност  рада  другог  степена  )    у  висини  од 
100.000,00 динара. 

 
Економска  класификација  415  –  накнаде  трошкова  за  запослене  планирана  су  у  износу  од 
279.000,00 динара и то за следеће намене према конту: 

• 4151 за исплату накнада за запослене (накнаду превоза на посао и са посла у готовом) у 
висини од 279.000,00 динара.  
 

Економска класификација 416 – награде запосленима и остали посебни расходи планирана су у 
износу од 122.000,00 динара и то за следеће намене према конту: 

• 4161 планирана су средства у висини од 122.000,00 динара за исплату јубиларне награде 
и остале расходе. 

 
Економска  класификација  421  –  стални  трошкови  планирана  су  у  укупном  износу  од  52.541,14 
динара и то за следеће намене према контима: 

• 4211 за плаћање трошкова платног промета и банкарских услуга у висини од 52.541,14 
динара. 

 
Економска класификација 422 – трошкови путовања планирана су у износу од 20.000,00 динара и 
то за следеће намене према конту: 

• 4223  за  надокнаду  трошкова  путовања  у  оквиру  редовног  рада  (дневницa,  превозa, 
смештаја и осталих услуга на путовању у оквиру редовног рада)  у висини од 20.000,00 
динара. 

Економска класификација 423 – услуге по уговору планирана су у износу од 5.000.000,00 динара и 
то за следеће намене према конту: 

• 4234 за трошкове услуга информисања у висини од 5.000.000,00 динара. 
 
Економска  класификација  444  –  пратећи  трошкови  задуживања  планирана  су  у    износу  од 
50.000,00 динара и то за следеће намене према конту: 

• 4441 за плаћање негативних курсних разлика у висини од 50.000,00 динара. 
 

Економска класификација 465  ‐ остале дотације и трансфери планирана су средства у износу од 
2.049.658,12 динара и то за следеће намене према конту: 

• 4651 за покриће трошкова осталих текућих донација по закону у висини од 2.049.658,12 
динара за запослене. 
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ПРОГРАМ 1802:  ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
 
Сврха програма:  
Друштвена брига за здравље на нивоу аутономне покрајине обухвата и доношење и спровођење 
посебних  програма  здравствене  заштите  и  посебних  програма  из  области  јавног  здравља. 
Покрајинска  стручна  комисија  за  утврђивање  приоритета  у  здравственој  заштити  и  предлагање 
мера и програма за унапређење здравља становништва АП Војводине као стручно и саветодавно 
тело  предлаже  доношење  посебних  програма  здравствене  заштите,  а  Покрајинска  стручна 
комисија за посебне програме из области јавног здравља предлаже доношење истих.  
 
Биланс програма: 

1. Увођење  нове  информационе  технологије  у  дијагностици  и  лечењу  од  хроничних 
незаразних болести и унапређења радиолошке службе у износу од 2.030.000,00 динара, 

2. Неонатални скрининг на цистичну фиброзу на територији Аутономне покрајине Војводине 
у износу од 8.666.890,00 динара, 

3. Рано  откривање  и  праћење  промена  функције  срца  код  хипертензивних  трудница  на 
територији Аутономне покрајине Војводине у износу од 2.850.000,00 динара, 

4. Рано  откривање  и  лечење  компликација  шећерне  болести  на  очима  у  износу  од 
6.570.000,00 динара, 

5. Унапређење  лечења  брачне  неплодности  БМПО  и  премплантационом  генетском 
дијагностиком у износу од 9.651.980,00 динара, 

6. Очување плодности код оболелих од малигних болести у износу од 12.000.000,00 динара, 
7. Унапређење онколошке заштите у износу од 4.790.250,00 динара и 
8. Лечење  узнапредовале  дегенеративне  остеоартрозе  и фокалних  остеохондралних  лезија 

зглоба колена методом интраартикуларног или оперативног апликовања мезенхималних 
матичних ћелија из БМАЦ павијената на територји АП Војводине у износу од 11.160.120,00 
динара. 
 

што укупно за Програм 1802: Превентивна здравствена заштита износи 57.719.240,00 динара, од 
чега је износ од 45.202.810,00 динара из извора 01 00 – приходи из буџета,   а износ у висини од 
12.516.430,00 динара из извора 13 00 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година. 
 
 

1. Пројекат 18024001:  Увођење нове информационе технологије у дијагностици и лечењу од 
од хроничних незаразних болести и унапређења радиолошке службе, 

 
Програм омогућава бржу и ранију дијагностику и лечење хроничних незаразних болести будући 
да  је  правовремена  дијагностика  масовних  незаразних  болести  изузетно  значајна  за  рано  и 
адекватно  лечење,  очување  и  побољшање  здравственог  стања  становништва.  Истовремено, 
ствара  се  могућност  бољег  праћења  пацијената  оболелих  од  хроничних  незаразних  болести  и 
раније  откривање  и  третирање  компликација  и  свеобухватно  квалитетније,  брже  и  јефтиније 
функционисање здравственог система кроз унапређење радиолошке дијагностике.  
 
Година почетка:      2013. година 
Година завршетка: 2018. година 
 
Расходи и издаци: 
У  оквиру  ове  програмске  активности  планирана  су  средства  у  укупном  износу  од  2.030.000,00 
динара за следеће намене по контима: 
 
Економска  класификација  464  –  дотације  организацијама  обавезног  социјалног  осигурања 
планирана су средства у укупном износу од 2.030.000,00 динара и то:      

• 4641  за текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања планирано  је 
да буде утрошено 2.030.000,00 динара. 
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2. Пројекат 18024002: Неонатални скрининг на цистичну фиброзу на  територији Аутономне 
покрајине Војводине 

 
Цистична  фиброза  је  хронична,  прогресивна,  мултисистемска  болест,  најчешће  генетска  која 
захвата  плућа  и  панкреас.  Болест  плућа  доводи  до  учесталих  инфекција  плућног  паренхима, 
хроничне колонизације бактеријама, настанка бронхиектазија и  тешке деструкције плућа.  Током 
раног детињства болест се испољава као тешка малапсорпција и малнутриција. Као компликација 
болести,  временом  се  јавља  оштећење  свих  органских  система,  настаје  дијабетес  мелитус, 
остеопороза,  артропатија,  оштећење  срца.  Скринингом  су  обухваћена  сва  новорођена  деца  уз 
писмену сагласност родитеља. Правовремено откривање доводи до побољшања преживљавања 
које  данас  износи  око  40  година,  док  су  пре  педесет  година  деца  умирала  током  прве  године 
живота. Сматра се да ране терапијске интервенције могу продужити животни век оболелих и до 
60 година.  
 
Година почетка:      2013. година 
Година завршетка: 2018. година 
 
Расходи и издаци: 
У  оквиру  ове  програмске  активности  планирана  су  средства  у  укупном  износу  од  8.666.890,00 
динара за следеће намене по контима: 
 
Економска  класификација  464  –  дотације  организацијама  обавезног  социјалног  осигурања 
планирана су средства у укупном износу од 8.666.890,00 динара и то:      

• 4641  за текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања планирано  је 
да буде утрошено 8.666.890,00 динара. 

 
 

3. Пројекат  18024003:    Рано  откривање  и  праћење  промена  функције  срца  код 
хипертензивних трудница на територији Аутономне покрајине Војводине 

 
Хипертензија  је  један  од  водећих  фактора  ризика  за  настанак  кардиоваскуларних  и 
цереброваскуларних болести. Посебан проблем су труднице са хипертензијом, будући да се код 
њих  значајно  чешће  трудноћа  компликује  прееклампсијом,  еклампсијом,  пери и  постпарталном 
кардиомиопатијом,  као и  застојем  у интраутерином развоју  и  расту  плода.  Код жена  које имају 
повишен  крвни  притисак  у  трудноћи  чешће  се  јавља  есенцијална  артеријска  хипертензија  у 
каснијим годинама, као и у наредним трудноћама. 
 
Година почетка:      2013. година 
Година завршетка: 2018. година 
 
Расходи и издаци: 
У  оквиру  ове  програмске  активности  планирана  су  средства  у  укупном  износу  од  2.850.000,00 
динара за следеће намене по контима: 
 
Економска  класификација  464  –  дотације  организацијама  обавезног  социјалног  осигурања 
планирана су средства у укупном износу од 2.850.000,00 динара и то:      

• 4641  за текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања планирано  је 
да буде утрошено 2.850.000,00 динара. 
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4. Пројекат 18024004:  Рано откривање и лечење компликација шећерне болести на очима 
 
Водеће компликације код оболелих од шећерне болести на очима су: дијабетичка ретинопатија и 
дијабетичка  катаракта.  Такође,  чешћа  је  инциденца  глаукома  код  оболелих  од  ове  болести. 
Дијабетес је најчешћи узрок слепила код одраслих особа. Након пет година од дијагностиковања 
шећерне болести око 25% пацијената има промене на очном дну, а након 15 година чак 80%. Рано 
откривање и ласерски третман представљају основу за превенцију слепила или слабовидости, као 
компликације код оболелих од шећерне болести на очима. 
 
Година почетка:    2013. година 
Година завршетка: 2018. година 
 
Расходи и издаци: 
У  оквиру  ове  програмске  активности  планирана  су  средства  у  укупном  износу  од  6.570.000,00 
динара за следеће намене по контима: 
 
Економска  класификација  464  –  дотације  организацијама  обавезног  социјалног  осигурања 
планирана су средства у укупном износу од 6.570.000,00 динара и то:      

 
• 4641  за текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања планирано  је 

да буде утрошено 770.000,00 динара. Средства су планирана из извора 01 00 – приходи 
из буџета и 

• 4642 за капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања планирано 
је  да  буде  утрошено  5.800.000,00  динара.  Средства  су  планирана  из  извора  13  00  – 
нераспоређен вишак прихода из ранијих година. 

 
 

5. Пројекат 18024005: Унапређење лечења брачне неплодности БМПО и премплантационом 
генетском дијагностиком 

 
Развој  техника преимплантационе  генетске дијагностике омогућава да  се избегне најосетљивија 
ситуација везана за утврђивање наследне болести–циљани прекид трудноће. Програм омогућава  
пренаталну    и  постнаталну  дијагностика  моногенских  болести  у  Војводини.  Предности 
молекуларно‐генетске  дијагностике  у  односу  на  досадашњи  цитогенетски  приступ  су  могућност 
откривања већег  броја наследних болести  (моногенске и  већина  хромозомских неправилности), 
прецизнија дијагностика, брже издавање резултата и врло често јефтинија анализа.  Разлика у овој 
и до сада коришћеној методи пренаталне дијагностике је то што се у овој методи време добијања 
резултата скраћује са просечних 21 дан на 2 дана чиме се период генетске дијагностике помера на 
ранији период трудноће. 
 
Година почетка:       2013. година 
Година завршетка: 2018. година 
 
Расходи и издаци: 
У  оквиру  ове  програмске  активности  планирана  су  средства  у  укупном  износу  од  9.651.980,00 
динара за следеће намене по контима: 
 
Економска  класификација  464  –  дотације  организацијама  обавезног  социјалног  осигурања 
планирана су средства у укупном износу од 9.651.980,00 динара и то:      
 

• 4641  за текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања планирано  је 
да буде утрошено 9.651.980,00 динара. 
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6. Пројекат 18024006:   Очување плодности код оболелих од малигних болести 

 
Активности  предвиђене  Програмом  односе  се  на  стварање  могућности  оболелим  од  малигних 
болести  у  репродуктивном  добу  за  остварење  родитељства  након  завршетка  лечења  и 
обезбеђење квалитетног живота  сваког појединца с обзиром на високо место које родитељство 
има у систему вредности и да се ради о једној од најчешћих индивидуалних тежњи појединца.  
 
Година почетка:      2015. година 
Година завршетка: 2020. година 
 
Расходи и издаци: 
У  оквиру  ове  програмске  активности  планирана  су  средства  у  укупном  износу  од  12.000.000,00 
динара за следеће намене по контима: 
 
Економска  класификација  464  –  дотације  организацијама  обавезног  социјалног  осигурања 
планирана су средства у укупном износу од 12.000.000,00 динара и то:   
    

• 4641  за текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања планирано  је 
да буде утрошено 12.000.000,00 динара. 

 
 
 

7. Пројекат 18024008:  Унапређење онколошке заштите 
 
Обезбеђење потребне опреме и едукација здравствених радника из  општих болница, подизање 
квалитета  рада  поликлиничке  службе  и  дневне  болнице  Института  за  онкологију  Војводине 
допринеће  унапређењу  процедура,  увођењу  најмодернијег  лечења  и  одржавању  једнаког 
квалитета услуге у свим здравственим установама у којима се лече онколошки пацијенти.  
 
Година почетка:      2015. година 
Година завршетка: 2020. година 
 
Расходи и издаци: 
У  оквиру  ове  програмске  активности  планирана  су  средства  у  укупном  износу  од  4.790.250,00 
динара за следеће намене по контима: 
 
Економска  класификација  464  –  дотације  организацијама  обавезног  социјалног  осигурања 
планирана су средства у укупном износу од 4.790.250,00 динара и то:      
 

• 4641  за текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања планирано  је 
да  буде  утрошено  1.288.940,00  динара.  Средства  су  планирана  из  извора  01  00  – 
приходи из буџета и 

• 4642 за капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања планирано 
је  да  буде  утрошено  3.501.310,00  динара.  Средства  су  планирана  из  извора  13  00  – 
нераспоређен вишак прихода из ранијих година. 
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8. Пројекат  18024009:    Лечење  узнапредовале  дегенеративне  остеоартрозе  и  фокалних 
остеохондралних  лезија  зглоба  колена  методом  интраартикуларног  или  оперативног 
апликовања  мезенхималних  матичних  ћелија  из  БМАЦ  пацијената  на  територији  АП 
Војводине 

 
Циљеви  пројекта  су  омогућавање  модерног  терапијског  модалитета  оболелима,  чиме  се 

знатно  унапређује  квалитет  живота  и  квалитет  услуга  здравствене  заштите  оболелим  од 
остеоартритиса  у  Аутономној  покрајини  Војводини  и  пружање  помоћи  оболелом  и  његовој 
породици да се и с болешћу врати редовним радним и друштвеним активностима. Истовремено, 
постиже се смањење или релаксирање листе чекања за уградњу тоталне протезе колена за више 
пацијента  односно  одлагање  операције  на  дужи  период  с  последичном  уштедом  средстава 
Републичког фонда за здравствено осигурање. 
 
Година почетка:      2016. година 
Година завршетка: 2018. година 
 
Расходи и издаци: 
У  оквиру  ове  програмске  активности  планирана  су  средства  у  укупном  износу  од  11.160.120,00 
динара за следеће намене по контима: 
 
Економска  класификација  464  –  дотације  организацијама  обавезног  социјалног  осигурања 
планирана су средства у укупном износу од 11.160.120,00 динара и то:     

• 4641  за текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања планирано  је 
да  буде  утрошено  7.945.000,00  динара.  Средства  су  планирана  из  извора  01  00  – 
приходи из буџета и 

• 4642 за капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања планирано 
је  да  буде  утрошено  3.215.120,00  динара.  Средства  су  планирана  из  извора  13  00  – 
нераспоређен вишак прихода из ранијих година. 
 

 
ПРОГРАМ: 1803 – РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТИПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

 
Сврха програма: 
Унапређење  квалитета  лечења  кроз  побољшање  услова  за  рад  здравствених  установа  и 
унапређење услова рада и квалитета здравствене заштите. Квалитет здравствене заштите је једна 
од  најзначајнијих  димензија  здравственог  система,  а  напори  на  сталном  унапређењу  квалитета 
здравствене заштите су интегрални део напора на унапређењу здравственог стања становништва 
Аутономне покрајине Војводине.  
 
Биланс програма: 

1. Хитна медицинска помоћ у износу од 100.000,00 динара, 
2. Обезбеђење  несметаног  функционисања  и  подизања  квалитета  здравствене  заштите  у 

износу од 48.000.000,00 динара, 
3. Родитељска кућа у износу од 10.000.000,00 динара, 
4. Развој  здравственог  туризма у Аутономној покрајини Војводини у  износу од 1.000.000,00 

динара и 
5. „ЗАУСТАВИ‐ЗАШТИТИ‐ПОМОЗИ“  Снажнија  институционални  одговор  на  родно  засновано 

насиље у Аутономној покрајини Војводини у износу од 12.231.285,00 динара, 
 

што  укупно  за  Програм  1803:  Развој  квалитета  и  доступности  здравствене  заштите  износи 
71.331.285,00  динара,  од  чега  је  износ  од  57.616.430,00  динара  из  извора  01  00  –  приходи  из 
буџета, износ од 12.231.285,00 динара је из извора донације од међународних организација – 06 
00,  а  износ  у  висни  од  1.483.570,00  динара  из  извора  13 00  –  нераспоређен  вишак  прихода  из 
ранијих година. 
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1. Програмска активност 18031003: Хитна медицинска помоћ 
 
Здравствене  установа  чији  је  оснивач  Аутономна  покрајина  Војводина  обраћају  се  захтевима  за 
обезбеђење  средстава  за  хитну  медицинску  помоћ  Покрајинском  секретаријату  за  здравство, 
социјалну политику и демографију, за плаћање накнаде за трошкове лечења пацијената који нису 
здравствено  осигурани.  Будући  да  се  ради  о  трошковима  на  које  здравствене  установе  нису  у 
могућности  да  утичу,  односно  у  обавези  су  да  пруже  хитну  медицинску  помоћ  постоји 
неопходност планирања средстава за ову намену.  
 
Расходи и издаци: 
У  оквиру  ове  програмске  активности  планирана  су  средства  у  укупном  износу  од  100.000,00 
динара за следеће намене по контима: 
 
Економска  класификација  464  –  дотације  организацијама  обавезног  социјалног  осигурања 
планирана су средства у укупном износу од 100.000,00 динара и то:      

• 4641  за текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања планирано  је 
да буде утрошено 100.000,00 динара. 

 
 

2. Програмска  активност  18031010:  Обезбеђење  несметаног  функционисања  и  подизања 
квалитета здравствене заштите 

 
Обезбеђење кадра у здравственим установама до норматива у складу са Законом о здравственој 
заштити  и  више  од  норматива,  а  који  је  неопходан  за  обављање  делатности  и  несметано 
функционисање.  Износ  средстава  у  износу  од  42.000.000,00  динара  планиран  је  за  наведене 
намене  због  недостатка финансијских  средстава  у  систему обавезног  здравственог  осигурања,  и 
која  се  не  могу  обезбедити  на  основу  уговора  закљученог  са  организацијом  за  обавезно 
здравствено осигурање, односно из сопствених прихода.  
Планирана  средства  у  износу  од  1.000.000,00  динара  неопходна  су  за  извршавање  обавеза 
здравствених  установа  по  извршним  судским  одлукама,  за  обавезе  које  се  не  финансирају  из 
средстава обавезног здравственог осигурања, а за које здравствена установа не може да обезбеди 
средства.  Према  поднетим  захтевима  здравствених  установа  постоји  проблем  обезбеђења 
средстава  за  режијске  трошкове  (гас,  струја  и  др.),  лекове  и  реагенсе  који  су  последица 
дугогодишњег недовољног обима средстава здравствених установа за наведене намене.   
Средства  у  висини  од  5.000.000,00  динара  планирана  су  за  финансирање  трошкова 
специјализација и другог вишег стандрада у погледу кадра.  

 
Расходи и издаци: 
У  оквиру  ове  програмске  активности  планирана  су  средства  у  укупном  износу  од  48.000.000,00 
динара за следеће намене по контима: 
 
Економска  класификација  464  –  дотације  организацијама  обавезног  социјалног  осигурања 
планирана су средства у укупном износу од 48.000.000,00 динара и то:      

• 4641  за текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања планирано  је 
да буде утрошено 48.000.000,00 динара. 

 
 

3. Пројекат 18034005:  Родитељска кућа 
 
У складу са Закључком Владе Аутономне Покрајине Војводине, број 025‐16/2013 од 5. јуна 2013. 
године, којим је прихваћена Информација о коришћењу имовине „Задужбине породице Костић“ 
закључен  је  Уговор  о  коришћењу  имовине  „Задужбине  породице  Костић“,  број 1465  од 7.  jуна 
2013.  gодине“,  која  ће  се  користити  за  трајно  смештање  „Родитељске  куће“  за  смештај  деце 
оболеле од малигних болести при Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине 



 36 

за  виши  стандард  у  погледу  простора  (трошкови  сталног  и  текућег  одржавања  просторија  и 
режијски  трошкови)  и  за  трошкове  потребног  кадра  планирана  су  средства  (трошкови  бруто 
зарада  за 9  запослених  радника  и  остала  лична  примања).  Током 2014.  године  у  ''Родитељској 
кући'' боравило је око 60‐оро деце оболелих од малигних болести.  

 
Година почетка:      2013. година 
Година завршетка: 2018. година 
 
Расходи и издаци: 
У  оквиру  ове  програмске  активности  планирана  су  средства  у  укупном  износу  од  10.000.000,00 
динара за следеће намене по контима: 
 
Економска  класификација  464  –  дотације  организацијама  обавезног  социјалног  осигурања 
планирана су средства у укупном износу од 10.000.000,00 динара и то:      

• 4641  за текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања планирано  је 
да  буде  утрошено  10.000.000,00  динара.  Средства  су  планирана  из  извора  01  00  – 
приходи из буџета у висин и од 8.516.430,00 динара и из извора 13 00 – нераспоређен 
вишак прихода из ранијих година у висини од 1.483.570,00 динара 

 
 

4. Пројекат 18034009:  Развој здравственог туризма у Аутономној покрајини Војводини 
 
Поднетим  захтевом  за  обезбеђење  средстава  у  2015.  години  Фонда  кластера  здравственог 
туризма Покрајинском секретаријату,  тражена су средства у износу од 1.000.000,00 динара ради 
реализације  активности  овог  Фонда  усмерених  на  сарадњу  са  специјалним  болницама  за 
рехабилитацију, праћење савремених трендова у области здравственог  туризма и организовање 
семинара и струковних окупљања.  
 
Година почетка:      2013. година 
Година завршетка: 2018. година 
 
Расходи и издаци: 
У  оквиру  ове  програмске  активности  планирана  су  средства  у  укупном  износу  од  1.000.000,00 
динара за следеће намене по контима: 
 
Економска  класификација 465 –  остале дотације  и  трансфери планирана  су  средства  у  укупном 
износу од 1.000.000,00 динара и то:      

 
• 4651 за трошкове осталих текућих дотација и трансфера планирано је да буде утрошено 

1.000.000,00 динара. 
 
 

5. Пројекат 18034011:    „ЗАУСТАВИ‐ЗАШТИТИ‐ПОМОЗИ“  Снажнији институционални одговор 
на родно засновано насиље у Аутономној покрајини Војводини 

 
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  у  износу  од  12.089.030,00  динара  и  732231‐ 
капиталне донације од међународних  организација у износу од 142.255,00 динара. 
 
  Покрајинском  секретаријату  на  конкурсу  Повереничког  фонда  Уједињених  Нација  за 
подршку акцијама елиминисања насиља над женама (The United Nation Trust Fund to End Violence 
against  Women‐UN  Trust  Fund)  одобрена  су  средства  за  реализацију  пројекта  „ЗАУСТАВИ‐
ЗАШТИТИ‐ПОМОЗИ“  у  укупном  износу  од  533.060$  у  периоду  од  три  године.  Наведени  износ 
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средстава  ће  бити  умањен  за  износ  од  10.000$  који  је  намењен  за  организацију  радионица 
Повереничког  фонда  UN  за  елиминисање  насиља  над  женама  и  износ  од  33.440$  који  чине 
трошкове ревизије буџетских линија, а које ће сносити инопартнер.  
           Укупан износ средстава у висини од 497.646$ биће преношен у  годишњим износима и то: 
2016. године 106.359$, 2017. године 215.255$ и 2018. године 176.062$. 
           Партнер  Покрајинског  секретаријата  на  Пројекту  је  Центар  за  подршку  женама  Кикинда, 
коме ће се у првој 2016.  години пренети средства за реализацију пројекта у висини од 33.440$,  
Учешће Покрајинског  секретаријата као  главног носиоца пројекта  које  се обезбеђује  кроз плате 
запослених у Покрајинском секретаријату који ће део радног времена радити на реализацији овог 
Пројекта  и  Центра  за  подршку  женама  Кикинда  које  се  обезбеђује  кроз  режијске  трошкове 
износи  77.877$  у  периоду  од  три  године.  Овом  пројектом  ће  се  оснажити  институционални 
систем  подршке  за  жртве  насиља,  укључујући  здравствени,  психосоцијални  и  правни  аспект 
пружања  помоћи  и  подршке жртви,  унапредити мултисекторска  сарадња  између  здравствених 
установа,  установа  социјалне  заштите,  правосуђа,  полиције и цивилног  сектора.  За  спровођење 
Пројекта  2.  новембра  2015.  године  закључен  је  Стандардни  споразум  о  сарадњи  између 
Покрајинског секретаријата и Организације УН за равноправност полова и оснаживање жена. 
 
Година почетка:      2016. година 
Година завршетка: 2018. година 
 
Расходи и издаци: 
У оквиру ове програмске активности планирана су средства у 2016.  години у укупном износу од 
12.231.285,00 динара за следеће намене по контима: 
 
Економска  класификација  421  –  стални  трошкови  планирана  је  у  укупном  износу  од  46.460,00 
динара и то за следеће намене према контима: 

• 4216 за закуп имовине и oпореме у износу од 46.460,00 динара. 
 

Економска класификација 422 – Трошкови путовања планирани су износу од 279.450,00 динара и 
то за следеће намене преама конту: 

• 4221  за  трошкове  службених  путовања  у  земљи  у  износу  од  279.450,00  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 и 

 
Економска  класификација  423  –  услуге  по  уговору  планирана  су  средства  у  укупном  износу  од 
7.917.520,00 динара и то за следеће намене према контима: 

• 4232 за плаћање компјутерских услуга (израда софтвера и одржавање рачунара) у висини 
од 104.995,00 динара, 

• 4234 за услуге информисања у износу од 3.073.260,00 динара, 
• 4235 за плаћање стручних услуга  у висини од 3.306.365,00 динара и 
• 4236 за плаћање услуга за домаћинство и угоститељство (угоститељске услуге) у висини од 

1.432.900,00 динара, 
 
Економска  класификација  481  дотације  невладиним  организацијама  планирана  су  у  укупном 
износу од 3.845.600,00 динара.  

• 4819  –  за  дотације  осталим  непрофитним  институцијама  у  висини  од  3.845.600,00 
динара. Средства ће бити пренета Центру за подршку женама Кикинда. 

 
Економска  класификација  512  планирана  је  у  укупном  износу  од  142.255,00  динара  и  то  за 
следеће намене по конту: 

• 5122 за набавку административне опреме у износу од 142.255,00 динара. 



38 

ПРОГРАМ: 1807 – РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА 

Сврха програма: 

Унапређење  квалитета  лечења  кроз  побољшање  услова  за  рад  здравствених  установа  и 
унапређење услова рада и квалитета здравствене заштите. Квалитет здравствене заштите је једна 
од  најзначајнијих  димензија  здравственог  система,  а  напори  на  сталном  унапређењу  квалитета 
здравствене заштите су интегрални део напора на унапређењу здравственог стања становништва 
Аутономне покрајине Војводине.  

Биланс програма: 
1. Изградња  и  опремање  здравствених  установа  у  државној  својини  чији  је  оснивач  АПВ  у

износу од 86.000.000,00 динара.

1. Програмска  активност  18071001:    Изградња  и  опремање  здравствених  установа  у
државној својини чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина

Програмска  активност  обухвата  улагања  која  омогућавају  несметано  обављање  делатности 
здравствених  установа  и  обезбеђе  непрекидног  пружања  здравствене  заштите  кроз  хитне 
интервенције  за инвестиционо‐текуће одржавање,  нарочито  замену делова апарата неопходних 
за дијагностику који захтевају знатна финансијска средства, набавку медицинске и немедицинске 
опреме  неопходне  за  рад  здравствених  установа  и  изузетно  набавку  превозних  средстава  и 
опреме за развој интегрисаног здравственог информационог система.  Додела средстава врши се 
путем  јавног  конкурса  који  ће  с  обзиром  на  неопходност    континуираног  пружања  здравствене 
заштите  и  онемогућавања  престанка  пружања  здравствених  услуга  и  омогућавање  доступности 
здравствених  ускуга  пацијентима  у  свих  35  здравствених  установа  чији  је  оснивач  Аутономна 
покрајина Војводине, бити отворен током целе 2016.  године. Утврђивање приоритета за доделу 
средстава  на  јавном  конкурсу  по  корисницима  и  износима  средстава  утврђује  Комисија  за 
спровођење  поступка  јавног  конкурса  за  доделу  средстава  здравственим  установама  на  основу 
Правилника  о  поступку  и  критеријумима  за  распоређивање  буџетских  средстава  Покрајинског 
секретаријата  за  здравство,  социјалну  политику  и  демографију  у  вршењу  оснивачких  права  над 
здравственим установама чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина.  Део  средстава  у 
износу од 68.802.179,60 динара планиран је за реализацију захтева здравствених установа који су 
одобрене на јавном конкурсу за изградњу, одржавање и опремање здравствених установа у 2015. 
години,  који  су  хитни  за  обављање делатности  здравствених  установа,  а  у  складу  са  Закључком 
Покрајинске владе, број 5‐13/2015 од 25.11.20015. године. 

Расходи и издаци: 
У  оквиру  ове  програмске  активности  планирана  су  средства  у  укупном  износу  од  86.000.000,00 
динара за следеће намене по контима: 

Економска  класификација  464  –  дотације  организацијама  обавезног  социјалног  осигурања 
планирана су средства у укупном износу од 86.000.000,00 динара и то:      

• 4642 за капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања планирано
је  да  буде  утрошено  86.000.000,00  динара.  Средства  су  планирана  из  извора  13  00  –
нераспоређен вишак прихода из ранијих  година у висини од 6.000.000,00 динара и из
извора  13  12  –  нераспоређен  вишак  прихода  из  ранијих  година  –  средства  од
наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине у износу од
80.000.000,00 динара.
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