На основу члана 16 (с7) Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”, брoj
103/2015) и чл. 15. и 24. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ”, бр.
37/2014, 54/2014 – др. одлука и 37/2016), покрајинскa секретарка за финансије у сарадњи с Покрајинским
секретаријатом за социјалну политику, демографију и равноправност полова, доноси

ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА
ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

Члан 1.
Родно одговорно буџетирање, односно увођење принципа родне равноправности у буџетски процес,
подразумева родну анализу буџета и реструктурирање прихода и расхода с циљем унапређивања родне
равноправности.
Планом поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава Аутономне
покрајине Војводине за 2019. годину (у даљем тексту: План) поступно се уводи родно одговорно
буџетирање у 2019. години, у оквиру 18 корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине
(у даљем тексту: буџетски корисници), путем дефинисања родне компоненте, односно родних циљева и
родних показатеља којима се приказују и прате планирани доприноси програма, програмске активности
или пројекта у остваривању родне равноправности, за укупно 28 програма и 48 програмских
активности/пројеката.
Изрази: програм, програмска активност и пројекат, овим планом користе се са значењем, односно у
смислу дефиниција утврђених прописима који уређују буџетски систем.

Члан 2.
Увођење родно одговорног буџетирања у 2019. години утврђује се према следећем Плану:

1. План за буџетске кориснике који су увођење родно одговорног буџетирања започели у процесу израде буџета за 2017. и 2018. годину
НАЗИВ

Година
увођења родне
компоненте

Година у којој се
планира
увођење родне
компоненте

5

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

ШИФРА И НАЗИВ ПРОГРАМА

ШИФРА И НАЗИВ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА

1

2

3

4

01021003 Подршка коришћењу пољопривредног земљишта

2018

01031001 Програм мера подршке за спровођење
пољопривредне политике за развој села на територији АПВ

2017

Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду и
шумарство

Покрајински секретаријат за
образовање, прописе, управу и
националне мањине –
националне заједнице

Покрајински секретаријат за
културу, јавно информисање и
односе с верским заједницама

0102 Заштита, уређење, коришћење и
управљање пољопривредним
земљиштем
0103 Подстицаји у пољопривреди и
руралном развоју
0607 Систем јавне управе
1602 Уређење и управљање у систему
правосуђа
2007 Подршка у образовању ученика и
студената

1203 Јачање културне продукције и
уметничког стваралаштва

1204 Систем јавног информисања
1802 Превентивна здравствена заштита
Покрајински секретаријат за
здравство

1803 Развој квалитета и доступности
здравствене заштите

06071001 Организација и спровођење државног стручног
испита
16021001 Организација и спровођење правосудног испита
и испита за судске тумаче

2017
2017

20071005 Регресирање превоза ученика средњих школа

2018

12031001 Подршка развоју визуелне уметности и
мултимедије

2018

12031004 Подршка развоју музичког стваралаштва

2018

12031005 Подршка развоју сценског стваралаштва –
позориште/уметничка игра

2018

12034008 Сајам културе

2018

12041001 Остваривање и унапређивање јавног интереса у
области јавног информисања
18021001 Посебни програми здравствене заштите
18034011 „ЗАУСТАВИ–ЗАШТИТИ–ПОМОЗИ” Снажнији
институционални одговор на родно засновано насиље у
Аутономној покрајини Војводини

2017
2017
2017

НАЗИВ
БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

ШИФРА И НАЗИВ ПРОГРАМА

1

2

0902 Социјална заштита

Покрајински секретаријат за
социјалну политику,
демографију и равноправност
полова

0903 Породично-правна заштита грађана

0904 Борачко-инвалидска заштита

1001 Унапређење и заштита људских и
мањинских права и слобода

Покрајински секретаријат за
регионални развој,
међурегионалну сарадњу и
локалну самоуправу

0601 Подршка приступању Србије ЕУ

ШИФРА И НАЗИВ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА

3
09021015 Подршка удружењима за програме у области
социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом
09021016 Подршка раду за спровођење јавних овлашћења
и других планираних активности Црвеног крста Војводине

Година
увођења родне
компоненте

Година у којој се
планира
увођење родне
компоненте

4

5

2018
2018

09021017 Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним
лицима
09021019 Развој, истраживање и друге стручне услуге у
социјалној заштити
09021020 Породични смештај и усвојење

2018

09031005 Подршка породицама за подстицање рађања

2018

09041004 Подршка удружењима за програме у области
борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида
рата
10011014 Афирмација родне равноправности
10011015 Истраживачке, едукативне, промотивне,
издавачке и подстицајне активности у области
равноправности полова
10011016 Подршка социјалној инклузији Рома на
територији АПВ
10011017 Заштита жена од насиља у породици и у
партнерским односима у АП Војводини
10014019 Интегрисани одговор на насиље над женама у АП
Војводини
06011003 Подршка раду Фонда „Европски послови”
Аутономне покрајине Војводине

2019
2019

2018
2017
2017
2017
2017
2017

2017

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

ШИФРА И НАЗИВ ПРОГРАМА

ШИФРА И НАЗИВ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА

Година
увођења родне
компоненте

1

2

3

4

НАЗИВ

Покрајински секретаријат за
високо образовање и
научноистраживачку делатност

2005 Високо образовање

1301 Развој система спорта
Покрајински секретаријат за
спорт и омладину
1302 Омладинска политика

Покрајински секретаријат за
привреду и туризам

0606 Подршка раду органа јавне управе
0802 Уређење система рада и радно
правних односа
0803 Активна политика запошљавања
1507 Уређење и развој у области туризма
1509 Подстицаји развоју конкурентности
привреде

Управа за капитална улагања
Аутономне покрајине Војводине
Служба за реализацију
програма развоја Аутономне
покрајине Војводине
Служба за управљање људским
ресурсима
Покрајински заштитник грађана
– Омбудсман

1505 Регионални развој
0803 Активна политика запошљавања
1509 Подстицаји развоју конкурентности
привреде

20051002 Подршка раду високообразовних установа
13011001 Активности покрајинских спортских савеза од
значаја за АП Војводину
13011003 Афирмација школског и универзитетског спорта у
АП Војводини
13021001 Подршка спровођењу омладинске политике
13021003 Подршка даровитим младима у АП Војводини
06061009 Безбедност и здравље на раду
08021001 Институционализација трипаритетног социјалног
дијалога у АП Војводини
08031001 Активна политика запошљавања у АП Војводини
15071001 Развој туристичког потенцијала АП Војводине
15091001 Подршка развоју предузетништва, микро, малих
и средњих привредних друштава
15091005 Подршка уметничким и старим занатима
15091013 Подршка развоју капацитета социјалних
предузећа и социјално предузетничких иновација
15051008 Подршка пројектима у области здравства и
социјалне заштите
08031002 Пословна едукација

2018
2017
2017
2017
2018
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2018
2018

15091010 Пословни инкубатори

2018

0606 Подршка раду органа јавне управе

06061002 Опште стручно усавршавање

2017

1001 Унапређење и заштита људских и
мањинских права и слобода

10011002 Контрола законитости и целисходности
поступања органа покрајинске управе
10011021 Праћење и унапређивање остваривања људских
права

2017
2018

Година у којој се
планира
увођење родне
компоненте
5

2. План за буџетске кориснике који родну компоненту буџета уводе први пут 2019. године
НАЗИВ
ШИФРА И НАЗИВ ПРОГРАМА
БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
1

2

Скупштина Аутономне
покрајине Војводине

2101 Политички систем

Покрајински секретаријат за
финансије

2301 Уређење, управљање и надзор
финансијског и фискалног система

Покрајински секретаријат за
енергетику, грађевинарство и
саобраћај
Управа за заједничке послове
покрајинских органа
Служба за интерну ревизију
корисника буџетских средстава
Аутономне покрајине Војводине

ШИФРА И НАЗИВ ПРОГРАМСКЕ
АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА
3
21011001 Организација, редован рад,
међупарламентарна и међурегионална
сарадња Скупштине Аутономне покрајине
Војводине
23011001 Послови буџета, трезора,
макроекономских и фискалних анализа и
административна подршка процесима
финансијског управљања и контроле

0501 Планирање и спровођење
енергетске политике

05014016 Примена соларне енргије у
пољопривредним газдинствима

0614 Информационе технологије и
електронска управа

06141001 ИКТ подршка раду покрајинских
органа

2304 Ревизија јавних средстава

23041001 Уређење и надзор финансијског и
фискалног система

План из става 1. тачка 1. и 2. овог члана утврђује се као минималан у смислу обухвата, односно броја
буџетских корисника, програма, програмских активности/пројеката с дефинисаном родном компонентом,
односно дефинисаним најмање једним родним циљем и једним родним показатељем у оквиру
дефинисаног родног циља у програмској структури буџетских корисника Аутономне покрајине Војводине за
2019. годину.
Шифре и називи програма из става 1. тачка 1. и 2. овог члана могу се мењати само у смислу усклађивања са
одговарајућим шифрама и називима прoгрaма у програмској структури буџeта Рeпубликe Србије за 2019.
годину.
Члан 3.
За програме и програмске активности/пројекте, према Плану из члана 2, буџетски корисници дефинишу
најмање један родно одговорни циљ и најмање један родни показатељ учинка, исхода и/или резултата,
којим се приказују очекивани доприноси програма, програмске активности или пројекта у остваривању
родне равноправности.
Сви буџетски корисници обавезни су да родно разврстају програмске информације показатеља
(индикатора) који се односе на лица.
Родну компоненту из става 1. овог члана, индикаторе који се односе на лица из става 2. овог члана, као и
дефинисање родне компоненте за програме, програмске активности/пројекте преко утврђеног минималног
плана из члана 2. буџетски корисници – дефинишу у одговарајућој програмској структури буџета, на начин,
по поступку и у року који Покрајински секретаријат за финансије утврди упутством за припрему буџета
Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину.

Члан 4.
Ради реализације активности у вези са увођењем родно одговорног буџетирања из члана 3, Покрајински
секретаријат за финансије – у сарадњи с Покрајинским секретаријатом за социјалну политику, демографију
и равноправност полова – образоваће радну групу за пружање континуиране подршке буџетским
корисницима у процесу дефинисања родне компоненте буџета и редефинисања индикатора у смислу
њиховог родног разврставања, најкасније у року од 30 дана од дана објављивања овог плана.

Члан 5.
План објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

Број : 102-400-4/2018-01
У Новом Саду, 30. марта 2018. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

ПОКРАЈИНСKA СЕКРЕТАРКА
Смиљка Јовановић

